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 واتا سن وتو اا ضان كيدللا  نسنلا لبق ىلا هلا خيرات نم ءزجلا اذه

 اهتاعانصو اهعورز نعو ءةقربو ناَّرفو سلبارط : اهقطانمو اهتيفارغج نع تثدحتف ءايبيلب هتأدب
 مالسإلا سمش عوطسو ءاط برعلا حتفو ميدقلا اهخيرات نع تثدحت ا|ى .اهيناومو اهتراجتو
 ةلودلل ىبرغلا اهمسقو سلبارط ةيالو ةيعبتو نييسابعلاو نييومألا مايأ اهتالو نعو ءاهرايدب
 ىف ةيمطافلا ةيديبعلا ةلودلل اًعم |هتيعبتو ءرصم ىلاول ىقرشلا اهمسقو ةقرب ةيعبتو «ةيبلغألا
 فصن وحنل اهب سسؤيو ؛ءسلبارط ناوريقلا ىف ةيجاهنصلا ةلودلا عجرتستو .ةرهاقلاو ةيدهملا
 نيتماخلا نرقلا :فضتم. 3 ئربكلا ةينازغألا ة:رخملا ايل حستكتو مهل ةرامإ نورزخ ونب نرق

 - ىف ةيصفحلا ةلودلا سلبارط عبتت تت امنيب ,كيلامملاو نييبويألا مايأ ىف رصم ةقرب عبتتو .ىرجملا

 اهعجرتستو ( (هم5١٠ - 75 7 يرحل نماثلا نرقلا ىف رامع ىب ةلود اهب سسأتتو «سئوت

 هدعب ا م٠ ./ه١191 ةنس ايئابسإ كلم دنانيدرف اهيلع ىلوتسيو .ةيصفحلا ةلودلا

 ةنس ىنامثعلا لوطسألا اهنم مهدرطيو م١167 /ه 9176 ةنس ةظلام ناسرف ىلإ سماخلا لراش

  ىلنامرقلا دمحأ اهيلو اذإ ىتح نوفلتخم تاياد اهالوتيو ةينامثع ةيالو حبصتو ,م١100/ه
 ةلودلا اهتدرتسا م1870/ه١170١1 ةنس ىفو .هئانبأ ىف ةيئارو اهلعج م 175 0/ه ١١7 ةنس
 .ثيدحلا اهرصع ايبيل أدبت كلذبو .ةيالو ىلإ ةلايإ نح اهتلوحو ةرتسألا .نعةناطقعلا +

 مهو ءسنارب ىلإ نوباستلا اهمسقيو ءربربلا نم تالالس - ميدق نم ايبيل نكس دقو
 : قيرغإلاو نويقينيفلا ايف اندر: فراحسلاز :كتاتضللا لها لح رلا مهو رتبو .ندملا لهأ رضحلا
 .,ناريإ لهأ نم مهشويج مهتم تفلأت نمو برعلا اطْزن مث ,جونزلاو دوهيلا ضعبو ةاعورلاو

 رشع ىداحلاو عباسلا نينرقلا نيب نوريثك نويسلدنأ اهيلإ رجاهو .رصمو ماشلاو قارعلاو

 مهارسأ ضعبب ةنصارقلا اهيلإ ىقلأو ءىنامثعلا دهعلا ىف ةيكرت تايماح اهتلزنو .ةرجهلل
 - رصنعلا لظو ةيبيللا ةقتوبلا ىف ترهصنا رصانعلا هذه لكو .نوريثك مهنم ملسأو ءنييحيسملا ظ
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 رصانعلا لك ىلع بلاغلا رصنعلا وه - روطتلا ضعب نم هل ثدح ام عم - ىربربلا ىبيللا

 لعج امم .سلبارطو ةقرب ىف اًريبك اًجاور ةجئار ةراجتلا تناك ميدق نمو .هرايد ىلع ةدفاولا 2
 ناجورلاوب نيعيقيديتلا لمح دك :ةدلغم ةيراحت انانم'اه قونسؤو. لوألا نولتح قيرغألا
 ناكو .هيف كامسألا دياصمب جومي ىلامشلا لحاسلا ناكو .سلبارط - مهرودب نولتحي

 عورزلاو هكاوفلاو ليخنلاو نوتيزلا راجشأب ظتكي نايدولاو لوهسلاو ندملا نم هءارو ام
 ىراحصلاو باضحلا تألتماو .هكاوفلاو رومتلا عاونأو ليخنلاب تاحاولا تظتكاو .بوبحلاو

 رصعو جاجزلاو جيسنلا ةعانص ةصاخو ةريثك ةيودي تاعانصب ىقتلنو .ماعنألاو مانغألا ىعارمب

 مهرايدب لزنو نيينثو رب ربلا ناكو .قزرلا نم ةريثك تابيط :ماخرلا عطقو دولجلا غبدو تيزلا
 نامورلا دهع ىف ندملا لهأ ضعب باجتساو .مهب ةصاخ ةراح سلب |رطب مط تناكو دوهيلا

 نوعبتي كيلوثاكو ةيردنكساإلا ىف طبقلا ةسينك نوعبتي نيك ذوتارأ عيت ب نأكو :ةيحيسملل ةطنزيبو

 امئاد ترثآو .هقانتعا ىلإ اهريهامج تعرسأ يتح ايبيل مالسإلا لد نإ امو: ةيووابلا امور ةييتك

 ءنا فورفحو نقلب رط: لها نكعبو ةنيوقت لب ىضابإلا بهذملا قنتعاو ىنسلا كلام بهذم

 نأ ريغ ءاطل ةعباتلا تايالولا ىف ةفينح ىلأ مامإلا بهذم ةعاشإ ىلع لمعت تناك ةينامثعلا ةلودلا

 دقو .ةيبيللا ريهامجلل ماعلا بهذملا وه - برغملا دالب عيمج لثم - ايبيل ىف لظ كلام بهذم
 .ةينسلا ةيفوصلا قرطلا ةرخأتملا بقحلا ىف مهنيب تعاشو .دهزلا ىلإ ايبيل لهأ نم ريثك عزن -

 . ,مناغملا نوغتبي ةازغ نوحتافلا نكي مل ذإ ,حتفلا ذنم ايبيل ىف طشنت ةيملعلا ةكرحلا تذخأو

 غارفلا درجمب اوناك كلذلو ءضرألا ءاجرأ ىف هنيد رشن نوغتبي هللا ليبس ىف نيدهاجي اوناك امنإ

 ضعبل مهظيفحت عم هميلاعتو مالسإلل ةحوتفملا بوعشلا لهأ نودهي نيملعم نولوحتي حتفلا نم
 ىف ثدح |ا(ىك - بيتاتكلا مط نوئشني اوناك ام ناعرسو .ميكحلا ركذلا نم روسو . تايأ

 ميلاعت ىلإ مهنودشريو نارقلا يترطسر ةباتكلاو ةءارقلا “ىدابم اهيف مهنوملعي - نيني [رط

 ةوتعت اوددكأ جيردتلابو ءىرقلاو ندملاب دجاسملا ىف رثكت ءالعلا تاقلح تذخأو .مالسإإللا ]

 نأ كبلي, لو :نيفتلاو« قطقلا ىف ةديدسلا اهتعاوقو ةبرقلاب مهفيرعتو نيدلا ىف سانلا هيقفتب

  رهظو .ءالعلا ضعب ةيبيل ةنيدم لك ىف رهتشاو .ملعلا بلط ىف نييبيللا ضعب قرشملا ىلإ لحر

 كلت ترهدزاو .تارود نمزلا رادو .ةيمالسإلاو ةيوغللا مولعلا تمغنو .رابك ةمئأ ملع لك ف

 ةكرحلا تدمحو ءاياوزلاو سرادملا ءوشن اهراهدزا ىلع دعاسو ةيصفحلا ةلودلا دهع ىف مولعلا

 فوك زلا نمو تت امانه قدا ةراعب وا :نامتعلا دهفلا ف ةيملعلا ]

 مولع ىف طاشنب فرعت م ايبيل نأ انظحال نمزلا رم ىلع ءاملعلاو مولعلا عجارن انذخأ اذإو 1

 نورقلا لاوط - اهيف عمل ذإ ,ةينيدلاو ةيوغللا مولعلا ىف كلذ تفرع اهنكلو لئاوألا

 جرف نب نمؤمو ىرجحلا سماخلا نرقلا ىف ىوغللا ىبادجألا لثم نوفلتخم ءالع - ةيمالسإلا
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 ' -ىفو رشاعلا نرقلا ىف ىجسوعلا ديمحلا دبع نب ىلع “ئرقملاو سماخلا نرقلا سفن ىف 'ئرقملا 0
  ىلجعلا حلاص نب دمحأ ةرسأ نيثدحملا ظافحلا ىف غبنو .رشاعلا نرقلا سفن ىف ىبورخلا ريسفتلا .
 نرقلا ىف ديبع نباو عبارلا نرقلا ىف ىدوادلا رصن .نب دمحأو نوركز نباو ثلاثلا نرقلا ىف .
 7 ىف رمنملا نباو ثلاثلا نرقلا ىف ناطقلا نمحرلا دبع نب ىسوم ىنسلا هقفلا ىف عملو ,عباسلا

 ىف غبن نممو ,عساتلا نرقلا ىف ىنطيلزلاو عباسلا نرقلا ىف ىسوم نب نارمعو سماخلا نرقلا
 ةعامج سسؤم ىسوفنلا ركب نب دمحأو .ثلاثلا نرقلا ىف ىسوفنلا سو رمع ىضايإلا هقفلا
 ظ يجامتلاو للاطيجلاو سداسلا نرقلا ىف ىراجميتلا فلخي نب ىلعو سماخلا نرقلا ىف ةبازعلا

 5 ظ .نيخرؤملا ضعب ايبيلب رهظو .نماثلا نرقلا ىف

 ئ 5 دنجلا نمو ,ةيترعلا لئابقلا نم 7 لزن نم ةرثكل 0 ايبيل تبرعت دقو 00
 نرقلا فصتنم ىف لاله ىنبو مُيْلُس ىنب نم ىربكلا بارعألا ةرجه اهيرعت تلمكأو ,مالسالل

 نم .اهلهأب ايبيل ىف اهنم ٌرقتسا نم قدأ ةرابعب وأ نيتليبقلا رئاشع تجزتما ذإ ءىرجهلا سماخلا
 ظ هنازحأو ةحارفأو هنيغ الكَمو هسيالفو. هتاداعو هديل اقت ف اًريبك ايب رع ابعش اوفيبضأو ءربربلا

 ةفاقثلاو نيدلا ةغل ةيب رعلا رصتنتا نأ ايعيبط: ناكو. :ةتلحتتو. هوؤارشو هتيسو رفو هميشو هقالخأو

 ةقرب لهأل ىردبعلا ريبكلا ةلاحرلا دهشيو ءامساح اراصتنا ةيربربلا ةغللا ىلع كلذ ءانثأ
 ٠ نولازي الا - رحم عغباشلابنرقلا نخآ ىف - هنمز تح - اوناك مهنأ دكؤيو .ةحاصفلاب

 ىلإ - ةقرب ةغل لازت الو ,زاجحلا لهأ اهملكتيو اهب قطني امم قدأو عصنأب ىحصفلاب نوملكتي
 ةضهن ايبيل ىف ثدحت ملو .ىحصفلا اهُمأ نم اًديدش ابرق ةبيرق - نيرصاعملا ضعب ةداهشب مويلا
 . ىعرت ةلود اهب أشني هنأ ىلإ - انيأر ىف - كلذ عجرمو ,ثيدحلا اهرصع لبق ةعساو ةيبدأ
 - ةاعر اهيف- ناك الو ,ةيبدأ ةيرثن ةكرح اهيف ثدحي ءاشنإ ناويد اهب أشن الو .ءابدألاو بدألا

 -  ىسليارط رعاش ىرجه لا ثلاثلا نرقلا نم ةرخأب اهيف عملا .ءارعشلل ءاطعلا نولزجي رعشلل
 - ىف اهب عمليو .ةيدهملا ةنيدم مهتمصاع ىف نييديبعلا ةيشاحب قحتليو قحسإ نب ليلخ ىمسي ٠

 . دهعلا ىف عملي اك ءرمعم نباو ايندلا ىبأ نباو ىضابإلا حون نب حتف ىرجحلا عباسلا نرقلا
 نب دمحأ هذعب عاشت عملأو :«فوستلا ميدل ىف ناويد هلو ءىسليارطلا لولهبلا نامثعلا

 وأ ةلاسر نييبيلملا باتكلاضعبل - رخآ ىلإ نيح نم - مجارتلا بتك ركذتو .مئادلا دبع '
 ىضابإلا ( حون نب حتف ناكو ٠ ءوراقلا ىلع اههضرعت نأ نود ةراشإلا هذه لثمب ةيفتكم ةماقم
 .اًديحم اًرعاش ناك اك ءاديحم اًرثان .



 هخيراتو هتيفارغج نع تثدحتف .ضبانلا ةيقيرفإ بلق ىسنوتلا رطقلا ىلإ ايبيل ٌثتكرتو

 مهتمدقم ىفو نيلوألا هتالو نعو فينحلا َنيدلا هلهأ قانتعاو هل برعلا حعتفو مدقلا ىف قرغملا
 نب ىسومو سنوت ةنيدم سسؤم نامعنلا نب ناسحو ناوريقلا ةنيدم سسؤم عفان نب ةبقع

 نب ةبقع ديفح بيبح نب نمحر لادبع .ىناثلا نرقلا ىف اهتالو مهأ نمو .سلدنألا حتاف ريصن

 ىبلهملا متاح نب ديزي هدعب اهتالو نمو .طسوتملا رحبلا ىف ةرصوق ةريزج ىلع ىلوتسملا عفان

 ةفيلخلا اهلعجو بلغألا نب ميهاربإ اهالوت نأ ثبلي ملو .ةطيشن ةيبدأ ةكرح اهب ثدحأ دقو

 اهب ترشنو ما1ا//ه 7 ةنس ةيلقص ةلودلا كلت تحتتفاو ءهئانبأ ىف ةيثازو ديشرلا نوره

 ةلودلا اهفلختو .م878/-ه ١00 ةنس اهحتف دعب ةطلام ىف اههترشن امك ةبورعلاو مالسإلا ءاوضأ

 ةنس رصم ىلإ ىمطافلا ىديبعلا زعملا لقتنا نأ ىلإ م104/ه197 ةنس ةيديبعلا

 ةلودلل اهءالو رعشتست تلظو ةيجاهنصلا ةلودلا ىسنوتلا ميلقإلا ىف هفلخو م١/1/ه١0

 ةنس رصم نع هلالقتسا سيداب نب زعملا ىجاهنصلا اهمكاح نلعأ نأ ىلإ ةرهاقلا ىف ةيمطافلا

 طلسي رصنتسملا ىمطافلا ةفيلخلا لعج ام ,نيعبرأ وأ 9 ةنس ىف لب ليقو م١٠ اراه 0

 ىلإ اوحزنف اًداسف هيف اوثاعو ديعصلا ىقرش اولزن دق اوناكو .ميلسو لاله ىنب بارعأ هيلع

 ,ةيدهملا ةنيدم ىلإ زايحنالا ىلإ هورطضاو زعملا اولزانو ءرشتنم دارجك ةيسنوتلا ةيقيرفإو ايبيل

 فئاوطلا ءارمأ ماظن ةيسنوتلا ةيقيرفإ ىف عاش كلذبو .مهميلاقأو مهند ةالولا ضعب لقتساو

 لزن م48١١/-ه 057 ةنس ىفو .سنوت ىف ناسارخ ىنبو سباق ىف نييلالطلا عماج ىنب لثم
 نقنلا دعب ىدعولا نمؤملا دبع هدرطو ىنامرونلا ىناثلا راجور ةيدهملا ةنيدمو ىسنوتلا لحاسلا

 نودحوملا مهنم دالبلا ذقنأو .ةيناغ انباو نيكتارق نباو شوقارق اهئاجرأ ىف ثاعو ,ةنس ةرشع

 ربقو عساتلا سيول سنوت رصاحو .نمأو ءاخر ىف نييصفحلا دهعل تشاعو ,ةيصفحلا ةلودلاو

 سماخلا :لراش اهيلغ راغاو :نورق ةثالث لا وط: ةيبداو ةيملع ةضهن دالبلا تضبنو ءاهراوسأ تحت

 ةنس ىنامثعلا لوطسألا اماع نيعبرأ وحن دعب هنم اهنضاخو م16*هر/ه14151 ةنس اينابسإ كلم

 «ةةلرتساوب قاب ةارم ريح مون تانالا اهنلع نا وتوب هين ابعملا ةلاودلا :تعقو ماهو

 .هترسأو ىلع نب نيسح ىابلاو

 ةيقينيف :ةريثك ةيسنج رصانعب - ربربلا تالالس بناجب - ىسنوتلا عمتجملا رخزيو

 مهب جزتما نممو ةيبرعو ةيطنزيبو لادنولا نم ةيناملأو ةيناممرو ةيدوهمو ةيجنزو ةيسجاطرقو

 .ةنصارقلا مهبلج نمم ةيحيسمو ةيكرتو ةيسلدنأ رصانع اضيأو رصمو ماشلاو ناريإ نم برعلا

 ثدح ام عم ةبلغلا هيف ىربربلا رصنعلل لظو ىسنوتلا بعشلا تنوكو رصانعلا هذه تجزتماو
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 7 أيهو .رصانع نم هيلع دفو ام لك ىلع هتيصخش :و هتيوه ضرفي لظ ذإ ةفلتخم روطت روص نم هل
 ليخنلاو نوتيزلا راجشاو عورزلا نم ائيدحو ادق اعساو ءاخر هناكسل ماد ىسنوتلا ميلقإلا |

 2" تاجوسنملاو تيزلا رصعو فزخلاو رولبلاو جاجزلا ةعانص لثم تاعانصلاو هكاوفلا نم
 بو رضو ةفرخزلا ىف ننفتو ءاسفيسف نم ةينارمعلا تآشنملا مزلي ام لكو ةقارولاو ديجاجسلاو
 اقوس تناك ذإ ابروأ نمو ءادوسلا ايقيرفإ نم اهيلع دري ام تاجوتنمو اهتاجوتنم نم تاراجتلا
 دايعألاب ةميظع تالافتحالو سبلملاو معطملا ىفو ةايحلا ىف عساو هفرل كلذ ايلهاو ءافج ايماع
 تيظحو .ربولا لهأ دنعو رضحلا ىف ءانغلاو برطلا تالآ ىلع فزعلاو ىقيسوملاب مامتهالو
 اك ,دح ىصقأ ىلإ اهتيصخشو اهتمارك رعشتست اهتلعج ةميرك ةناكمب ىسنوتلا عمتجملا ىف ةأرملا

 نرقلاو داليملا لبق ثلاثلا نرقلا ىف دوب مهنيب لزنو نيينثو - اميدق - ربربلا ناكو .ةيسايسلا
 نامورلا مهرايد ىلع ىلوتساو .ليلقلا الإ مهعبتي مو مهيف مهتنايد رشن اولواحو .هدعب لوألا
 سئانك ضعب تينُبو مهني ةيحيسملا رشن - ةيردنكسإلا ةسينك تلواح امك - اولواحو
 - دعب ايف - ةيحيسم رصانع تلظو .ةيلامشلا ندملا ىف ربربلا ضعب اهقنتعاو .تايفقسأو
 وه مالسإلاو .طسوتملا رحبلا نم ةنصارقلا مهبلجي ناك نمو ةبلاقصلا نم ةضاخو دالبلا .لزؤتت
 ةيسنوتلا ةمألا نيد حبصأ ثيحب ىبرعلا حتفلا دعب ةيسنوتلا ةيقيرفإ مع ىذلا ديحولا نيدلا

 قراوفلا هوحو دابعتسالاو ملظلا نم بوعشلا هريرحتو هتطاسبل - اعيمج 0
 بهذم تراتخاو .ةينس اًئاد ةيسنوتلا ةيقيرفإ تناكو .بوعشلا دارفأ نيب ةيعامتجالاو ةيقبطلا
 كلذ دعب كلام بهذم معو .ثلاثلا نرقلا ةياهن ىتح ىفنحلا بهذملا هبناجب شاعو ىهقفلا كلام
 ةيسنوتلا ةيقيرفإ ىف حجنت ملو .روهظلا ىلإ هعم ىفنحلا بهذملا داع ىنامثعلا دهعلا ناك اذإ ىتح

 .ةيفوصلا قرطلا ٍةرخأب ترثكو ءاهتوحربي ال كاسنلا لظو لحاوسلا ىلع دالبلا ةسارحل

 ١ هتعيرشو مالسإلا ميلاعت ىسنوتلا رطقلا ىف نوحتافلا رشني ىرجطلا لوألا نرقلا ذنمو
  ىبرعلا عم ةاواسملا مدق ىلع مهنم ملسأ نم حبصي ثيحب ءةحوتفملا ممألا ةلماعم ىف ةحمسلا
 7 رب ربلا نم ةيسنوتلا ةيقيرفإ ديلاوم نم ليج أشنيو ,مالسإلا قانتعا ىلع ربربلا ٍلبقيو «حتافلا
 هنم رفن بلطيو .مهيدل ام لك ذخأيو دجاسملا ىف ءالعلا تاقلح ىلع اضاضقنا ضقني برعغلاو
 * دك رحلا راهدزا ىف دعاسؤو.ةيوغلو ةيبدأ ةكرح ناوريقلا ىف ومنتو .سنوت ىلإو ناوريقلا :ةمصاعلا ْ ىلإ امهيبهذم لمحيو .كلامو ةفينح ىبأ نيريبكلا نيمامإلا ءاقلل قرشملا ىلإ لحريف .ديزملا
 وأ عماجو ناوريقلا ىف ةبقع ةعماج وأ عماج - روصعلا رم ىلع - ةيسنوتلا ايقيرفإب ةيملعلا

 ., ملع قبي ملو .تابتكمو سرادم نم - نييصفحلا مايا - ءىشنأ امو سنوت ىف ةنوتيزلا ةعماج .
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 ىف ىبلغألا دمحأ نب ميهاربإ ال سسأ دقف لئاوألا مولعب أدبنو ,ةيسنوتلا ةيقيرفإ هب تينع الإ

 مه ناك ماظع ءابطأ اهيف غبن ةمكحلا تيب مساي ىربك ةسردم ناوريقلا راوجب ةداقر هتمصاع

 ملع ىف هرثأ هل ناك ريبك ىكلف ىجابنصلا دهعلا ىف غبنيو ,برغلا ىف ميظع ريثأت مهذيمالتلو

 ىئايميكب ةيصفخلا ةلودلا دهع ىف ىقتلنو .ءءايميكلا :ىف ةسردم ةلودلا كلت سسؤتو .ىبرغلا كلفلا

 رثاكتيو «نييفارغجلا ضعبب اضيأو نيفلتخم نييضايرو ءابطأب ىقتلن اك ىشافيتلا وه ريبك

 هلو زازقلا امه ناريبك نايوغل ناملاع مهنيب نم عمليو ىجاهنصلا دهعلا ىف نويوحنلاو نويوغللا

 ىلإ ىرعملا ءالعلا ىبأ رعش لماح قوزرم نب مئادلا دبعو ةريثك ةيوغل تافلؤمو مجعم

 عضيو .بادآلا رهز هباتك ىف ةيرثنلاو ةيرعشلا هتاراتخمب ىرصحلا عملي (ى سلدنألاو ناوريقلا

 :هباتكب قيشر نبا دوقيو ةيسنوت ةيوحن ةسردمل ةيوق اسسأ ىصفحلا دهعلا ىف روفصع نبا

 لب اهدحو ةيسنوتلا ايقيرفإ ىفال ةعساو ةيغالبو ةيدقن ةكرح «هدقنو رعشلا ةعانص ىف ةدمعلا»

 ةءارق نوريخ نبأ لقنو ءدح ىصقأ ىلإ اطيشن ميكحلا ركذلل ةءارقلا ملع ناكو .برغملا عيمج ىف

 ؛مويلا ىلإ برغملا نادلب عيمج ىف ةرشتنملا ةءارقلا ىهو .ةنيدملا ءىراق عفان نع ىرصملا شرو

 دهعلا ىف ءارقلا مالعأ نمو ءبلاط ىبأ نب ىكم وه ريبك مامإ تاءارقلا ىف رهظ نأ ثيلي مو

 ميكحلا ركذلل نيرسفملا لئاوأ نمو .قاطاب ىنامثعلا دهعلا ىو لادب نباو ىديبللا ىصفحلا

 نب ىلع ىجاهنصلا دهعلا ىف نيرسفملا رابك نمو .مالس نب ىيحيو سابع نبا ىلوم ةمركع

 دنم نوثدحملا رثاكتيو .ةنوتيز دمحم ىنامثعلا دهعلا ىفو ةزيزب نبا ىصفحلا دهعلا ىفو لاضف

  0نرقلا ىف ىسباقلا نيثدحملا رابك نمو .دشار نب لولهبلا مهمهأ نمو .ىرجهلا ىناثلا نرقلا
 ىف زانرب نب دمحمو عساتلا نرقلا ىف بألا رمع نب دمحو سداسلا نرقلا ىف ىرزاملاو عبارلا

 نمو «ثلاثلاو ىناثلا نينرقلا ىف ىكلاملو ىفنحلا نابهذملا هقفلا ىف شياعتيو .نامثعلا دهعلا

 باتك لماح دايز نب ىلع ىكلاملا بهذملا ءاهقف نمو خورف نب هللا دبع ىفنحلا بهذملا ءاهقف

 ىف مساقلا نب نمحر لا دبع نع اهلمح ىتلا ةنودملا بحاص روهشملا نونحسو كلام نع أطوملا

 نأ هل يفكر ءةيق نأ وبا عبارلا نرقلا ىف رابكلا بهذملا ةلمح نمو .كلام ذيملت طاطسفلا

 نمو .هيلع سانلاو ءاهقفلا ىجاهنصلا سيداب نب زعملا لمح ذنم برغملا نادلب عيمج معبو دوسي

 نب دمحم هذيملتو نيرسفملا نيب روكذملا ةزيزب نباو نيثدحملا نيب روكذملا ىرزاملا هئاهقف مهأ

 مهو فانحألا ءاهقفلا ديب ىوتفلا نوينامثعلا لعجيو .ةفرع نباو نودلخ نبا ذاتسأ مالسلا دبع

 . لثم ةيكلاملا ءاهقف نم ليلق ريغ رهتشا اك هيقف ريغ مهنيب رهتشاو ءاضقلا ىف ايلعلا ةملكلا
 .ىكلاملا هقفلا ىف ليلخ رصتخم ىلع ناتيشاح هلو جّيجحلا دمحم

 دقو «ناوريقلا ىف هلثم رودي ناك ةيمالكلا بهاذملا ىف لدج نم قرشملا ىف رودي ناك ام لكو
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 قرفلا نيب لادجلا دتشاو .ةيلعلا تاذلا ىلع هيبشتلاو .,قولخم ثداح وأ ميدق نارتلا لهو ردقلا ]
  0هيف مهتاقلح قيرفت ىلإ ءاضقلا ىلو نيح نونحس رطضا ام مهؤاضوض تدتشاو ةبقع عماج ىف

 عم ةيراض تالزانم هلو دادحلا نباب روهشملا دمحم نب ديعس نيملكتملا رابك نمو .اهلاطبإو دعاة 
 . دناكو ,ىرعشألا ىمالكلا بهذملا ميدق نم عاشو :رصتنملا بلاغلا وه اًادو ةعيشلا نييديبعلا

 .ةيلاتلا روصعلا ىف ةبلغلا هل ]

 نعو 58 اهرايكاوانقروقا :ىراقم نع ناوررقلا نركم ةيعرالا تاباتكلا ترهدزاو /
 ,ىدهملا هللا ديبع اهسسؤم ةريسو ةيديبعلا ةلودلا خيرأتب نيخرؤملا صعب قعر ,ةييلغألا ةلودلا
 قيقرللو ,ىنشخلاو برعلا ىبأ دنع اناقلي اك ةيسنوتلا ةيقيرفإ ءالع نع ةباتكلا ترئثاكتو
 مساب ءارعشلا مجارت ىف سيفن باتك قيشر نبالو ,برغملاو ةيقيرفإ خيرات ىف باتك ىناوريقلا
 ايدل ماعم باتك غابدللو ءاهداهزو ةيقيرفإ ءالع ىف سوفنلا ضاير ىكلامللو: .,نامزلا جذوغأ
 ءاملعلاب ظتكت ةروهشم ةلحر ىناجتللو ,ىجان نبال تاقيلعت هيلعو ناوريقلا لهأ ةفرعم ىف
 جوتتو «ن اسملتب داولا دبغ ىنب خيرات ىف باتك نودلخ نب ىيحيلو ,ةيسنوتلا دالبلا ىف ءايدألاو

 بتكيو , .ربربلا رابخأ دماديفا نو ةسيفنلا هتمدقمو نوباخ نبا خيرات ةيخيراتلا تاباتكلا 7

 ىف - ةجوخ نيسح مجرتيو د هيمو 0 هياتك ف ا زايخألا نع ٠ جارسلا دن دمحمو
 نم ةبقح ىف ة ةريبكلا اف ءاهقفل - نامثع لأ ماجورت ناميإلا لهأ رئاشب ليد :هباتك .

 ظ .ىفامثعلا دهعلا بقح

 . لوحتت مو ةليوط انورق ةينيئاللاو ةيقنفلا :نيترضحتم نيتغل ةيرب بلا ةغللا تشيب تشياع دقو
 نييقينيفلا مايأ مهنم رضحتي نم لظو .ةيخيراتلا اهيتكو ةصاخلا اهتيدجبأ ال ةرضحتم ةغل ىلإ

 نسحي ىبرعلا حقفلا لبق ربربلا نم نوريثك ناكو .نامورلا مايأ ىف لثملابو ,مهتغلب بتكي
 ظ ةغل ةيربربلا تذخأ ام ناعرس نكلو .كلذ نم اياقب متفلا دعب تلظو ,ةباتكو اقطن ةينيتاللا
 لظتو .ةيبرعلا انهلخم اهيف لحتو ةنشلالا ناليازت ةصاخلا ضعب ةغل ةينيتاللاو حتفلا دعب بعشلا
 ىف ىربكلا ةيبارعألا ةرجطلا تناك اذإ ىتح لالا اولا نو رت هير د ع ةنويولا

 ىف ةبورعلا لمتكم ايب رع ابعش |ولوكو بارعألاو ربربلا جزتما ىرجحملا سماخلا نرقلا فصتنم
 بارعألا ءالؤه ناكو ءحا رفألاو نازحألاو تاداعلاو قالخألاو معطملاو سبلملاو نيدلاو ةغللا
 .ىرجهلا عباسلا نرقلا ىتح اهب نوقطني اولظو ,ةحيصف ةيب رع نوقطني ميلسو لاله ىنب نم
 لوط عم 55 ماع بارعألا ءالؤه ناسل دَحأو نما لهأ ةنسلأ ىف ةيماع اهبيناجب عيشت تناكو

 0 كلذ عمو ىرجملا نماثلا نرقلا ىف هرصعل بارعاللا اورجه مهنإ نودلخ نبا لوقيو .نينسلا .
 رفا ف نويسل دنألا نورجاهملا اهيف ثبو ,ةعيف رلا بدألا ةغلو مولعلا ةغل ىحصفلا تلظ
 .اشاعتناو احور رشع ىداحلاو عباسلا



١ 

 لضفب ىرجهلا ىناثلا نرقلا فصتنم ذنم ىسنوتلا رطقلا ىف ءارعشلا رثكيو
 اهبف ةثدخأ ام

نم - هيلع دفوو - اهيلإ هبحص اب ةعساو ةيبدأ ةكرح نم ىبلهملا متاح نب ديزي اهيلاو
 

| 
 قوس ناوريقلا ىف جارف قع 35 نم ريثك لثملابو ءارعاش بلغألا نب ميهاربإ ناكو .ءارعشلا

[ 

 ,ءاطعلا ىف مهيحدامل اولزجأو ءارعش اعيمج اوناكو نييديبعلا ءافلخلا دهع ىف هجاور دادزاو رعشلا

 هيحدام ىلع اياطعلا رثني ناكو ,ىجاهنصلا سيداب نب زعم ا دهع ىف ةميظع ةضهن رعشلا ضبنيو

 نم ةثامل هيف مجرتو هدهعل نامزلا جذومنأ هباتك قيشر نبا فلأوءاّدع ةئام اوغلب مهنإ لاقيو ارثن

 هدصقو ارعاش ناكو احامم اداوج ميت هنبا ناكو .هيرصاعم نم مهعيمجو مهيهمانو ءارعشلا ذاذفأ

 نسدم نب الو .نسحلا هنباو ايلع هديفحو ىيحي هنبا اودصق اك :قافألا عيمج نم ءارعشلا

 نم مهب فحي ناك نم ىوس ةنانط حئادم ةثالثلا ىف ىسلدنألا تلصلا ىلا نب: ةيماو لقضلا

 وحن ىلع مطوح ءارعشلا عمج ىف فئاوطلا ءارمأ دهعب ندملا ماكح سفانتيو .ناوريقلا ءارعش
٠ 

 عفادم تالمحلا ىبأ ءارعش نم مهركذ نممو ,ةديرخلا هباتك ىف ىناهبصألا دامعلا كلذ روصي ام

 ءارعش نم ركذو نيديجملا ءارعشلا نم وهو ىسباقلا ناحرف نب مالس سباق ةنيدم ريمأ

 ءارعشلا نمو .نيعدبملا ءارعشلا نم وهو ىسوسلا بارتلا هسوس ةنيدم ريمأ لماك نب ةرابج

 هللا دبعو ىوحنلا نب لضفلاوبأو سلدنألا ىلإ رجاهملا ىرصحلا ىلع دهعلا اذهل ذاذفألا

 سلدنألا ءارعش نم ريثك سنوت ةئيدم ىلع دقيو:ىضفحلا دهعلا ىف رمشلا رهدزيو .ىسطا رقشلا

 مزاحو ةريمع نباو رابألا نبا لثم ةبصخ ةيرعش ةكرح اهيف نوثعبيو اهيف نورقتسيو

 ةبيرع نباوبرباج نبا ناتع. لثم سوت ق.نورئاكتي ءارعشلا ذخأو..ريصقلا نباو ىنجاطرقلا

 محازيو .فولخلا نب باهشلاو ةنيّسُح نباو طامّسلا نباو طابشلا نباو نيسحلا ىبأ نب دمحو

 ىصفحلا دهعلا رخاوأ ىف رعشلا فعضيو .حيصفلا رعشلا ىبعشلا رعشلا نماثلا نرقلا ذنم

 ىداحلا نرقلا ىف ىسنوتلا ميلقإلا ىلإ نييسلدنألا ةرجه هيف ثعبتو .ىنامثعلا دهعلا لئاوأو

 ىلع ةينيسحلا ةرسألا دهع ىف هترضنو هتيويح درتسيو طاشنلا نم ليلق ريغ ىرجهلا رشع

 رثاكتيو .ةيرعشلا تاضراعملا هيف رثكتو روضام دمحو ىغرولا دمحمو بارغلا ىلع لاثمأ ناسل

 حيدملا مالعا نمو .ىلوألا ةيخيراتلا بقحلا ذنم هنونفو رعشلا ضارغأ عيمج ىف ءارعشلا مالعأ

 هللا دبعو ةبي رع نباو ىسوسلا بارتلاو قيشر نباو قيقرلا بتاكلاو ىدايإلا دمحم نب ىلع

 دمحيو ىجاهنصلا زعملا نب ميمت ءاجهلاو رخفلا مالعأ نمو ,ىغرولاو بارغلا لعو قاجتلا

 روضام دمحتو ىنايلللا دمحأو ىرصح ا ىلع لاثمأ نم لزغلا ءارعش رثاكتيو .ىنيسحلا ديشرلا

 ةعيبطلا ءارعش رثكيو .نيسحلا ىبأ نب دمحو نوديع نبا باتعلاو ىوكشلاو ةيرغلا ءارعش نمو

 هاا ءارعش لئملابو ميقاربإ نب قع أو. ةديدض نأ قياوب سرعت" قب دعا ول اديعب لكف نم

 دمحأ ظعولا ءارعش نمو .ءالسلادبع نب دمحو ىناو ريقلا فرش نبا لثم لودلاو ندملاو دارفألل

 ىوبنلا حيدملا ءارعش نمو ىوحنلا نب لضفلاوبأو فلخ نب زرحم فوصتلا ءارعشو فاوصلا
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 'طاشن تك ام ضارغألا هذه نم ضرغ لك عمو .ىودهملا طامسلا نباو ىسطارّقّشلا ْ
 ب .مهراعشأ كن ضرعو مهيببانل ةمحرتلا نم هيف ءارعشلا

 ذنم نيواودلا تسسأتو داوقلاو ةالولا ناسل ىلع سنوتو ناوريقلا ىف اركبم رثنلا ضهنو ”
 ةميظع ةضهن ةبلاغألا دهعل ةيناويدلا ةباتكلاب ىنابيشلا رسيلا وبأ ضهنو .ىرجحلا لوألا نرقلا
 ظفتحاو فعالا حبص ىف ىدنشقلقلا اند رض ,ةعبتم ديلاقت اهيف ال حبصأو :ةسرنم اهبل 5ك
 نرقلا ذنم ةيصخشلا لئاسرلا ترثكو .ةعئار ةغالب ةغيلب ىصفحلا دهعلا ىف ةيناويد ةلاسرب
 اهلخدو ,ةعوجسم ىهو .ءازعو حانمتساو ءاجهو حيدمو باتعو فاطعتسا نيب ىرجحملا ثلاثلا

 بيدأ ىلع موقت ال ىهو ,تاماقم ضعبب ىقتلنو .فلكتلا نم ليلق ريغ ةرخأتملا بقحلا ىف

 داري ةيبدأ تاعوضوم ىلع 0 اغإو ,مهفطع ةراثإو نيعماسلا بذج ىف ة ةريثكلا هليحو لوستم
 ىنابيشلا رسيلا وبأ مه ,باتكلا مهأ نم ةثالثل تمجرتو .ةيبدألا ةباتكلا ىف ننفتلا راهظإ اهب
 ةويللعب قبارن ميباذآلا هز بهاصتو ىرصملا ميه ارياو: :ةيلاغألا هخ قى ءاقتالا ناويذ. نسر
 يل سنوت هرد
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 ةيسنوتلا ةيقيرفإ حتفو ميدقلا اهخيراتو اهتيفارغج نع تثدحتف ةيلنع ةريقص لإ تلقتتاو
 ةيبرعلا اهتغلو اهيف فينحلا نيدلا رشنو م 850/ه ؟١؟ ةنس ىبلغألا هللا ةدايز دهع ىف اه
 ” ةلودلا مايأ ةياهن ىلإ اهيلع اهئاليتسا رارمتساو ايلاطيإ ىبونج :ورات اهيف ةييلعألا ةلوذلا و وغو
 ةغللاو اهيف فينحلا نيدلل اهرشنو م 818/ه ١00 ةنس ةطلام ةريزجل اهحتفو ةيبلغألا

 مكحب ةريثك تافيرحت اهيلع تلخدو ةيسنوت ةيبرع ةنكل ملكتت مويلا ىلإ لازت الو «ةيبرعلا
 اهومكح ةالو ةيلقص ىلع ةيديبعلا ةلؤدلل ىلوو .تاريثأت نم ةطلام ةغل ىلع عقو امو نمزلا لوط
 ةيئارو تلظو م 441/ه 777 ةنس ىبلكلا نيسحلا نأ ني نسا اهيلو.نألإ ةارئاجب [كح

 ىف ادي | وت ءايشو ,مهمكح برطضاو ءاهيلس امكح عيبارلا نرقلا ىف اهومكحو فئانما

 ةنمثلا نبا براحتو ,نادلبو فئاوط دارا لإ فلاعتساو .مهيلع ةيلقص تراثف ,سماخلا نرقلا
 راجور مهكلم هثاغأف ةّيرْوَلَق ماكح نامرونلاب ثاغتساف مزهو ,ةنايرصق ريمأ عم مرلب ريمأ
 م 7١٠/؟/ه 5784 ةنس مرلب ةنيدم ىلع ءاليتسالا ىلإ هب ةناعتسالا تلوحت 0 ,لوألا
 ' ماعلا روديو .ةيلقص ندم عيمج ىلع ىلوتسا دق نوكي ىتح م١9١٠/ه488 ةنس ىفاوت امو
 3 ىبرعلا ةيلقص بعش نأ راجور ىأرو .م 97١٠ه 480 ةنس ةطلام ةريزج ىلع ىلوتسيف
 - هعناصي دشاف ةيودتلا ةعانصلاو ةعارزلا نوئش ىف هيلع هقوفت عم هبعش نم ةيندمو ةراضح
 لوألا مويلغ هديفحو ىناثلا راجور هنبأ ففخو هب مشاغلا ليكنتلا عم هدنع اهيرح اورد ةدافالل
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 ةلماعم ةيلقص ىف نيملسملا الماع هنأ نم لاقي ام أطخلا نم هنأ ريغ .عشبلا ليكدتلا اذه نم

 ىلع قدصي ال هنإف :مرلب ىف ةملسملا امههتيشاح عم امهلماعت ىلع قدص نإ كلذ نإف ةحمس ةلداع

 نيح هتلحر ىف ريبج نبا كلذ روصي ام وحن ىلع ىرخألا نادلبلا ىف نيملسملل ةماعلا اههتلماعم

 ىلع ىلوتسا نيح قاطي ال فسع ىلإ ةئيسلا ةلماعملا تلاحتساو .لوألا مويلغ مايأ ةيلقص راز

 قفتاف ,ىصفحلا رصنتسملاب اهلهأ ثاغتساو م154١/ه١09 ةنس ذنم ناملألا ةرطابأ ةريزجلا

 اعيمج اهنع اولجف ءةيسنوتلا ةيقيرفإ ىلإ مهئالجإ ىلع ىناثلا كيردرف عم م1149١/ه78517 ةنس

 ةنيدم ىلإ اهنع ءالجلا ىلع مهربجأ قدأ ةرابعب وأ نيملسملا نم ةطلاب ناك نم كيردرف ىلجأو

 .ايلاطيإ ىبونج (ةصدلق) ىفلامأ

 ىصقأ ةيرك ةحمس ةلماعم نييحيسملا اهلهأ - ةيلقصل مهمكح لاوط - نوملسملا لماع دقو
 ةيلقصب ناكو .ةيندملاو ةينيدلا مهنيناوقو مهسئانك ىلع مهل اوظفاحف .مركلاو ةحامسلا نوكت ام

 لودع ةاضق ال ناك امك ءاداوق نومسي ىلاولل نودعاسم ةيالو لكلو .ةريبك تايالو ثالث

 نم ةريثك تابيطب رخزت ةيلقص تناكو .ةبساحملا ناويد اهمهأ نم ,نيواودلا نم ةعومجو

 اهيلإ تلقتناو ؛ةريثكلا اهتاعانصو اهعورز لضفب عساو ءاخر ىف نوشيعي اهلهأ ناكف .قزرلا

 ىف ىقتلنو .ةعابطلا عارتخا جربنتوغل حاتأ امم ءابروأ اهنع اهتلقنو ناوريقلا نم قرولا ةعانص

 لثم ةيفوص لويم مط نم ضعببو زرح ىبأ نباو نوميم نييضاقلا لاثمأ داهزلا نم رفنب ةيلقص
 .ىركبلا دمحم نب نمحر لادبع مساقلا ىبأ

 مه- اوأر ذإ ءايراضح مهتحتفو ايبرح ةيمالسإلا ةيبرعلا ةيلقص نإمرونلا حتف دقو

 نم ةدافإلا - مهعسو ام لكب - اولواحف .ىراضحلا نيملسملا برعلا وكب -مهك ولمو

 هنبا عفدي نا ةراضحلا هذه هترطضاو ءاديدش اليكنت نيملسملاب لوألا راجور لكنو «مهتراضح

 مظن نم نوديفي نامورلا ذخأو ءاهمولعو اهتفاقث ىلع بابكإلاو ةيب رعلا ملعت ىلإ ىناثلا راجور

 .ةيب رعلا نيواودلا ةلكاش ىلع نيواود مهسفنأل اوذختاو ,ةريزجلا ىف ةيرادإلا مهبيتارتو نيملسملا

 سابتقا ىلإ هعم نامرونلا عفدو اهمولع ةفرعمو ةيب رعلا ناقتإ ىلإ هيبأ لثم لوألا مويلغ عفدناو

 كلت ىف اوسمغناو .نيدبتم اوناك نأ دعب أو رضحتف ةيمالسإلا ةراضحلا رصانعو نونفلاو مولعلا

 مهنيد ىف مهتنتف اوعاطتسا ام لكب نولواحيو نيملسملا ىلع نوسقي اولظ كلذ عمو .ةراضحلا

 نيملسملا نم ةيلقصب ىقب نم رطضا ام ,ناملألا ةرطابأ دهع ىف فسعلاو ملظلا دادزاو فينحلا

 .ايئاهن اهنع ءالجلا ىلإ

 اهيف بابشلا اذإف ,ةيملع ةكرح نم ناوريقلاب ناك ام ةيمالسإلا ةيلقص ىلإ برعلا لقنو

 قف شلاو ناورويقلا ىلإ رفن مهنم لحريو .ةيوغلو ةينيد مولع نم اهئاملع ىدل ام ىلع 53

 ريشنو بادآلاو مولعلاب مهديوزتل ناو ريقلا ءالع نم ريثك مهيلإ لحريو ءامهئاملع نم دوزتلل
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 ناك امم ,ةيلقص ىلإ هدقنو رعشلا ةعانص ىف ةدمعلا هباتكب ىناوريقلا قيشر نبا ةلحر ىلإ ةصاخ
 ' سلدنألا بابش نم ريثك اهيلإ رجاهو .مهدعبو نييبلكلا دهعل ةيبدألا اهتضمن ىف ديعب رثأ هل ..

 نبا لوقيو .هنيواودو قرشملا بتكو هئابدأو قرشملا ءالع نم لثملابو «ميلعتلاو ملعتلل هئاملعو
 ناك هنأ ىلع لدي امم ,ملعم ةئامثالثو دجسم ىتئام نم رثكأ اهدحو مرلب ةنيدم ىف ناك هنإ لقوح
 0 ملكتت ةئف :نيتئف نييحيسملا اهناكس فصن وحن ناكو . ندملا ةيقب اهلثمو ءعساو ىملع طاشن اهب
 ' ْنَم اهيف ناكو ءاعيمج نيتغللا نقتي نم نيتئفلا ىف ناك امبرو .ةينيتاللا ملكتت ةئفو .ةيقيرغإلا
 ”ةمجرتب لاغتشالل كلذ لّمَأو ,ةيقيرغإلا وأ ةينيتاللا نقتي نم برعلا نيب ناك امك ةيبرعلا نقتي
 2 ىبلغألا ميهاربإ ريمألا نأ - هوجولا ضعب نم - كلذ ىلع لديو ءلئاوألا مولع ضعب
 ' نييلقصلا نابهرلا ضعب ىلإ بلط ناوريقلا راوجب ةداقر هتمصاع ىف ةمكحلا تيب سسؤم
 يطلع لدين اك :ةيضايولا مولعلا ىف ةينيتاللا تافنصملا ضعب ةمجرت ةيب رعلاب نيملكتملا
 يالا ىلإ لحر ةيودألاو ريقاقعلا ءامسأ ةفرعمو ةيقيرغإلا نقتي ناك هللادبع ابأ ىمسي ىلقص
 ةيقيرغإلا نع ةمجرتلاب نولغتشي نم ىلإ همضف (ه ”700-00) رصانلا نمحر لادبع نمز ىف
 ”ةيلقص ةرهش ىلع لد اممو .تاتابنلاو ةلديصلا وأ ةيودألا ىف سديريقسويد باتك ةيبرعلا ىلإ
 ءاملع اهم ناكو .اهيلإ نو رجاهي سلدنألا ةفسلفتم ضعب دجن نأ لئاوألا مولعو ةفسلفلاب ذئنيح
 ىف مهنم مهؤامسأ ددرتت نمو ةقماسلا اهتارامع ةداهشب رابك نوسدنهمو نوددعتم نويضاير
 هرم اع نيستا دقو ربلا نبا اهكانبأ رهشأ نمو سلدنألا نم ىوغل ريغ اهيلإ لحرو .بتكلا
 ءالعلا طالغأ ىف ناسللا فيقثت باتك بحاص ىكم نبا هذيمالت مهأ نمو .ةبصخ ةيوغل
 ةيوغل بتك اهيلإ ترجاه اك هريغ ديو هدي ىلع ةريدك ةيواود ةيلقخ لإ ترجاهو ,مهريغو

 ريغبو ىلقصلا ناسارخ :نب دمحم لثم ميكحلا ركذلل ءوىرقم ريغب ىقتلنو .ةريثك ةيدقنو ةيغالبو

 ةاضق نم ءاهقفلا اهب رثاكتيو .ىراطنمسلا قيتع لثم ثّدحت ظفاح ريغو رفظ نبا لثم رسفم
 دمحم : نب قحلا دبعو يصاب سنوي نب دمحمو ىعذاربلا اهئاهقف مهأ نمو ,ةاضق ريغو '

 .ىشرقلا
 | ىنعيو ةيلقص ىف ا لظت لئاوألا مولع اندجو ىنامرونلا دهعلا ىلإ ةفاقثلا عم انلوحت اذإو

 2 بطلا ىف ةيناوريقلا ةينيتاللا ىلإ اهنويع ةمجرتب لفكتيو ةيبرعلا ةفاقثلا ةمجرتب لوألا راجور

 نييضايرو نييكلفب دهعلا اذه ىف ةيلقص ترهتشاو ءىقيرفإلا نيطنطسق اههريغو كلفلاو
 ىبرغملا ىنارغجلا ىسيردإلا كل ,ىمالسإلا دهعلا ىف ةذتاسألا ةذمالت نم رابك نيسدنهمو

 . ةطيرخ هل عضوو ءةمهم ةيفا رغج طئارخ امهبو ريغصو ريبك ملاعلل نييفارغج نيباتك ىناثلا راجورل
 لامعألا هذه مدقي نأ ىسيردإلاب ايرح ناكو .ةضفلا نم ةمخض ةرك ىلع ملاعلل ىربك
  دهعلا ىف ةطشان ةيوغللا مولعلا لظتو .ىنامرون مكاح ىلإ ال ىبرع مكاح ىلإ ةرهابلا ةيفارغجلا
 . ملظلا نم ارآزق ةيلقض اوخيراب. نم اوس ميته لاع ريغ ءاسأ مجارتلا بتك لجستو ىنامرونلا
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 اهؤابدأو ىه تبحر دقو رصم ىيزن ىلقصلا ىلع نب نامثعو ىلقصلا عاطقلا نبا لثم ىنامرونلا ٠

 نبا وه تاءارقلا ةمئأ نم ريبك مامإ ىنامرونلا دهعلا ىف اهنم رجاهيو . .بيحرت اميأ مهب اهزاملعو

 ءاهقفلا ةمئأ نم مامإ لب ريبك هيقفو رفظ نبا وه مهم ىلقص رسفمو ةيردنكسإلا ىلإ ماحفلا

 .ىرزاملا وه ظافحلاو

 ...هناتك نا قلو فوهلا عبارلا نرقلا ىف ةيبلكلا ةرسألا دهع ذنم ةيلقصب رعشلا رهدزيو 3

 انيأرل نلصو نييبلكلا دهع ىف ارعاش نيعيسو ةثام هيف مجرت ىذلا عاطقلا نبال ةريطخلا ةردلا ْ

 ىذدلا قيشر نبال جذوغألا ءارعش مهب سفاني ناك ةثأكو :مهمايأ ف رعشلا راهدزا ىدم حوضوب

 لمتشت بلغأ نب قحسإ ىبأل ةروتبم تارايتخا هنم انتلصو دقو .رعأاش ةئامل هيف مجرت

 ةعست ىلع لمتشت ىرصملا ىفريصلا بجنم نبال ىرخأ تارايتخاو ارعاش نيعبرأو ةثالث ىلع

 هباتك ىف ىناهبصألا دامعلا هنمض ام نيتعومجملا نيتاه نم مهأو ,ةروشنم ىهو ارعاش رشع
 نم ارعاش هتعومجم ىلإ فاضأو ءارعاش نيعبرأو ةعبس تغلب ةردلا نم هل تارايتخا نم ةديرخلا

  دهعلا ىف ارعاش رشع ىنثا اهيلإ مض مث ىبلكلا دهعلا ءارعش نم تلصلا ىبأ نبا ةيمأ باتك

 لضافأل رثنلاو مظنلا نم راتخملا ىمسي ىودهملا نورشب نبال باتك نم مهراتخا ىنامرونلا

 نيذلا مهئارمأ مهأو ةيبلكلا ةرسألا دهع ىف ءارعشلا طاشن لامجحإ قف تضع ءرصعلا لهأ

 اداب ىلقصلا رعشلا تاعوضوم نع تئدحت مث .رئازجلاو ناوريقلاو ةيلقص ءارعش مهوح فتلا

 ءارمأو ناوريقلا ريمأ سيداب نب زعملا ىلعو نييبلكلا ءارمألا ىلع ةيلقص ءارعش هرثن امو حيدملاب

 | نيهركم نامرونلا كولمل ءارعشلا ءالؤه ءافلخ ديجمت نم ناك امو ةعيدب حئادم نم فئاوطلا

 لكوبةةزارئلاو ةيووصتلملاوةبقلاا: :ىناثلا راجور . روصقب اوداشأف مهيديأ ىف ىرسأ اوناك ذإ

 نم 1 رعاشل تمجرتو ءهدويقو رسألا لالغأ جنع اوكفي نأ لمأ ىلع - ىبأر ىف - كلذ

 ةيلقص ءارعشل ةعيدب تايلزغ نم ةفئاط تضرعو ل ءارعش

 :ىوللا نسهاولا وه لزغلا مظن ىف عراب رعاشل تمجرتو .ىنامرونلا دهعلاو نييبلكلا دهع ىف

 رعشب تمملأو ءيوطلا نسحلا ىبأل ةمجرتلا عم نييبلكلا دهع ىف رخفلا رعش نع تثدحتو

 ىبأل تمجرتو نيصقارلاو نينغمللو ةنتافلا ةعيبطلل نييلقصلا ءارعشلا ريوصتو تموتلا

 ةمجرتلا عم ءاثرلا ىف ءارعشلا عئاور تضرعو .ةعيدبلا هريواصت ضرع عم ىبوطلا نب هتادبع

 دهر نم اهنا رفقا اب تمملأو ,ةدقتم ران ىظل نم اهيف عدوأ اهو:ةيثاومو تسع نب مكمل

 لأسيو ىصاونلاب نوصاعلا ذخؤي موي .هترفغمو هوفع ىف لمألا عم مهبرل ةاجانمو ةايحلا عاتم ىف

 توما لبق حلاصلا لمعلا ىلإ هتوعدو ىكم نبال ةمجرتلا عم .هادي هتمدق اع صخش لك

 رخآو .فصاوع نم هبحاصي امو ةرسألا نيوكتو جاوزلا نع ىتح لب .سانلا نع ةلزعلاو ظ

 | سوفن ىف ادبأ اهتوذج ُيفطنت ال ىتلا ةعوللاو نينحلاو عجفتلا اهتضرع ىتلا تاعوضوملا

 ملظ ميحج نم ارارفو ارسق اورجاه امنإو ءاعوط اهنم اورجاهم مل نيذلا ةيلقص نم نيرجاهملا



 أ
 | نئيو هل عجوتيو هيلع عجفتي لل نع ارت نتاع ىلا نودع نال تعب دقو .قاطي ال
 ' نم انامرحو هئاقل نم اسأي هديزي ام هيتأي موي لكو هنكسو هشع ةيؤر ىلإ ائاد ائماظ انينح نحيو '

 ةنس هرمع نم نيرشعلاو ةعبارلا ىف هسودرف نم جرخ ذنم هتايح مسرأ نأ تلواحو «هتيؤر

 ىف هموق ىلإ لسري نأ لواحي كلذ ءانثأ ىف وهو ,ةياجب ىف ابيرغ هتايح ةياهن ىلإ م١٠ 178/ه2ا/١
 ىديأ ىف طقستو .ىغابلا ودعلا داهج ىلإ اعفد مهعفدتو مهسمحت هرعش نم العش ةيلقص
 . ديصقب افرع ةرزاو هكا وثبت دن | ةيمحسم هل اضن : نعي هناي رضفو ةعارب طقم ةنيوقرس نامرونلا

 نب دمتعملا هيعار اهعم ىكبيو الب ,وط ةيلقص ىكبي لظو ءاريرم اسأيو املأو انزح ليست ةيزئانج

 هتايركذ ارارم هدواعتو .شكارم ىف تامغأ ىلإ نيفشات نب فسوي هافن نيح ةيليبشإ بحاص دابع
 نب ىلع نب نسحلا رصتني نيح لمألا نم ءىش هل عملبو ءاراح اهيلع عمدلا فرذيو ةيلقص ىف
 .هل ةحدم نم ةبهتلم ةفيذق مهيلإ بوصيف م77١1١/-ه1١01 ةنس نامرونلا ىلع ةيدهملا ريمأ ميق
 ةنس هتافو ىلإ اًدحأ ىذؤي نأ نم هسفن ىلع مركأ ناك دقف ءاجه هيف سيلو مخض >ض هناويدو

 ةورذلا ىف دعي وهو .ةركتبملا ةليخألاو ىناعملا نم ريثكب ناويدلا .ظتكيو 0
 ] :ةبطاق :ننروغلا ءارعش نم ةعيفرلا

 نم دقع ايف ىودهملا نورشب نبا ظفتحاو ,نيعرابلا هياتكو ةيلقص ىف رثنلا نع تثدحتو

 نم عراب بتاكل ةريخذدلا ىف ماسب نبا مجرتو «ةعيدب مه لئاسرب ةيلقص ءارعش ضعبل تامجرت

 هل تضرعو رفظ نبال لثملابو ,ةمجرت هل تدرفأو ,غابصلا نبا وه .ىنامرونلا رصعلا لبق اهباتك
 نع ثيدحلاب تقحلأو .عابتألا ناودع ىف عاطملا ناولسو .ءانبألا ءابجن ءانبأ : امه نيعراب نيباتك
 مويلغلو اهنايعأل هحئادمو اهيف هراعشأو اهيلإ ىردنكسإلا سقالق نبا ةلحر نع ةملك ةيلقص
 كانه هيعار ىف هلو ءارارطضا كلذ ىلإ رطضا امبرو .ءنامرونلا نم هداوق ضعبو ىناثلا
 ىنمهلي نأ لأسا هلاو .هيف هحئادم هنمض «مسابلا رهزلا» :هامس باتك رجحلا نب مساقلا ىبأ
 .ليكولا معنو ىبسح وهو لمعلاو ركفلاو لوقلا ىف صالخإللاو دادسلا

 فيض ىقوش
 م1991 ةنس ليربأ نم ١6 ىف ةرهاقلا









 لوألا رشصفلا
 خيراتلاو ةيفارغجلا

 !ةيفارغجلا

 ءساطألا طيعلا»لا ل اس وتللا نسنلا: له .دثنملا هضررتملا منلاقأ لرأ نبيل
 ىه سنوتل ةرواجم ةقطنمو ,ةقرب ىه رصمل ةرواجب ةقطنم : قطانم ثالث ىلإ ميدق نم مسفنتو

 .نازف ضفخنم وأ نازف ىه اهابج فلخ ةعستملا اهئارحصو سلبارط ىبونج ةقطنمو ؛ءسلبارط

 .اليلق ديزي وأ لايمأ ةرشعو ليم وحن نيب حوارتي ىحاس لهس طسوتملا رحبلا لوط ىلعو
 عطقنت نأ ىلإ اًقرش نايرغو طسولا ىف نرفيو اًيرغ ةسوفن ىمست لابج ةلسلس سلبارط ءاروو

 برق نم ةقرب لحاس ىف روهظلا ىلإ لابجلا دوعتو .سلبارط ةقطنم طساوأ ىف ةنوهرت دنع

 وا تعبش ةيقف سلبا رظ لابج_ءارو ىمارتتو .رضخألا لبجلا تست قرش ةئرد ىلإ ىزاغنب

 ىتح رئازجلل ةقصالم اهتقطنم حبصت برغلا ىف سمادغ ةحاو ذنمو ءادوسلا لابج اهب ةعستم

 ىف لابحلاو لحاسلا ءاروام ىلإ دتق ةبضهلاو .رجينلا ةيروهمجب هدنع ىقتلنو ,بونجلا ىصقا

 ةمطالتم اجاومأ حبصت اهتاهج نم ريثك ىفو .ةيرخص دعاوق ىلع زكترتو ةيلمر كانه ىهو ةقرب
 ,ىقرشلا بونجلا ىف نادوسلاب لصتت ىتح ابونج ىمارتتو ءرصم ىقرش ىلإ دتقو ءلامرلا نم
 "يش طقشتح :كرقلا لا هيوتملا .ىصقأ نى ناوف ةقظنمو :تونملا .ىضقاىذاشت قضالتو
 :«تاحنا ولا“ ةرثكي :ايبيل .ةهمجتو .:قايدولاو -تاخاولا'“ هيفا ناكل يدق نط كلذ هدعأو .عاستالا

 ىف اهب ىقتلنو ,قرشلا ىف هتارصم ىلإ برغلا ىف ةواوز نم سلبارط لحاس ىف ةرثكب اناقلتو

 داو ةيلاتلا كابالا دين رخل تاقيربدكلا - قمرنا باك ايو الا ةقارفسر وب تان"
 روتكدلل مالسإلا خيرات سلطأو (ةيبرعلا لودلا 2مجعمو .ىركبلاديبع ىبأل برغملاو ةيقيرفإ دالب .

 .- ىبرعلا مالعإلل ءارهزلا رشن) سنؤم نيسح نسحلل ايقيرفأ فصو باتكو ترقايل نادلبلا
 0 .(ةرهاقلا 2 زوبد ىلع دمحمل ريبكلا برغملا باتكو نازولا

 ميهاربإ روتكدلل ايبيل ةيفارغج ىف تارضاحم باتكو ٠
 لف
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 ظ بوبغج ةحاو رصم دودح ىلع اناقلتو ,لخادلا ف رثكتو ,ةنردو ىزاغنب دنع ةقررب لحاس

 ءارخصلا ىف اضن ةريثك تاحاولاو .ةرفك ةحاو بونحلا ىلإو ولاج ةحاوو ةلخؤا ةحاو اهيب رغو

 قف فاغو لاما لإ هدو ان رق عيجتوتو ايرغ نساذع دحر لغد: سلبارط«ةقطم ةيمارتملا
 .نورطقلا ةحاو نازف ىقفرش اهيلامشو .بونح ا ىصقا

 ايف ةليلق تاتابنلاو راجشألل ةيئاذغلا ةداملا اندجو هءارو لابجلاو ايبيل لحاس انزواج اذإو
 نم ءارضخ اللح ىدترتو ءارفصلا ةيلمرلا اهبايث ةيبيللا ىراحصلا اهيف علخت ىتلا تاحاولا ادع ٠

 .ةعارزلل ةلباق ةريثك تاحاسم هنم ةبيرق قطانم ىفو لامشلا ىف نأ دكؤملا نمو .نيح ىلإ نيح
 ةقطنم لحاس اراطمأ ايبيل تاهج رثكأو ,عورزلا ةلق ببسي امم ةليلق ةماع ةفصب هايملا نأ ريغ

 لقتو .رضخألا لبجلا نم امهءاروامو ةنرد ىلإ ىزاغنب نم ةقرب لحاسو اهءارو لابجلاو سلبارط

 هايم ريفوتب ايبيل ىف ةعارزلا ةلق ىفالت نكميو .ةبوارحصلا قطانملا فو ترس جيلخ ىف راطمألا

 ىف قمعتت نأ نكمي هنأ فورعمو .ةيزاوترا رابآ رفح اهالوأ :لئاسو ثالث قيرط نع ال ةريثك
 ,ةعبراوأ راتمأ ةثالث نم رثكأ ىلإ قمعتت الق ةيداعلا رابآلا ابنيب رتم ةئام نم رثكأ ىلإ ضرألا

 كلت ةثلاثو ,كانه بت ىتلا ةعيرسلا حايرلا اهريدت رابآلا ىلع ةيئاوه حوارم بيكرت اهتيناثو

 وأ نامورلا نمز ةينبم تناك ىتلا ةرومطملا تاونقلاو جيراهصلاو دودسلا حالصإ لئاسولا

 ىف ندملا لوح ةرمهنملا ءاتشلا راطمأ ىلعو لابجلا نم ةردحنملا لويسلا ىلع ظافحلل ةروفحم

 اهنودعي اوناك ذإ ,نامورلا مايأ ايبيلب ةرهدزم تناك ةعارزلا نأ دكؤملا نمو .لخادلا ىفو لامشلا

 - نوتيزلا راجشأ بناجب - اهراجشأ مهأ نمو .نوتيزلا تيز نم مهتجاحو مهتالغل انزخم

 نمو «ىبيللا حليلا نم اعون نيسمخ تاغ ةحاو ىف نإ لاقيو تاحاولا ىف ةصاخو :ليخنلا راجشأ

 سلبارط ىف رثكتو ,مو ركلاو هكاوفلاو تاورضخلا عاونأ لك لامشلا ىف رثكتو زوللا اهراجشأ

 ةيوارحصلا ءازجألاو باضهلاو لابجلا ىلعو .ىفسويلاو نوميللاو لاقتربلا لثم ةيضمحلا رامثلا

 / بناجيف .ةريثك ايبيلب نداعملاو .فارخلاو مانغألا ناعطقو رقبلاو لبإلا اهب ىعرت ةعستم عارم

 جيلخ ىمسي كلذلو ,ترس جيلخ ىف ةعساو ةحاسم لغشيو تيربكلا انيدح.فيسكلالونرتيلا

 ,تافسوفلاو بشلا ةريخألا ىف دجويو ىزاغنبو سلبارط ىبرغ ىف رمرملا دجويو .تيربكلا

 كنزلاو صاصرلاو ريدصقلا لثم ةريثك نداعم ايبيلب نأ نونظملاو .نورطنلاب نازف رهتشتو
 هخانمف ء,ترس جيلخ ادع ايف لدتعملا طسوتملا رحبلا خانم ايبيل لحاس ىف خانملاو .ديدحلاو

 عافترال ةقربو سلبارط ءارو لابجلا خانم فيصلا ىف ةرارح لقأو الادتعا رثكأو .ميخو

 هيف نيتتف ةيلحاذلا ىراحفملاو :يافطا نه لابخلا هاروت ام انآ :ةفلتخملا اهبطاصمو اهحوفس

 ةرارشلا ةيلاغ تاباوعي هنا كيعلا قءاحتألا ضع حبصتل تح ب وك انلغوت املك ةرارحلا

 . اللا .لمرل اود هتارتلا نم ههاس ةالالغب لمع نمد يح قع هيف بين اع الخف
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 2. سلبارط ةقطنم : 22010111111 0 ها
 داليملا لبق رشع ىناثلا نرقلا ىف سلبارط لحاس اوداترا نييقينيفلا نأ .فورعمو :ةقرب ةقطنمو
 مهلعج امث .ةراجتلا فرتحي اًقيرع اًيحالم اًيعش اوناكو ءنييبيللا اهلهأ عم ىراجتلا لدابتلا دصقب
 (وتاك نمألا .لوأ .قو لعيوب نوكاملا نرقلا ىف اينابسإو ةيلامشلا ايقيزفا لفت اوت: اذوب وم
 قطانملاو ميلاقألا بوعش عم ةيراجتلا (علَسلا) ضورعلا لدابت ءانثأ ىف ةتقؤم تاماقإب نوعنقي
 زكارم اهوذختيل - تارمعتسمب هبشأ - اندم مهل اوميقي نأ اورثآ نمزلا عمو ءاهيف اولزن ىلا
 نرقلا وه له طبضلاب فورعم ريغ خيرات ىفو .ةيراحت ضورع نم نولقنيو نولمحي امل ةتبا
 ,سلبارط ىه .ةبراقتم ندم ثالث سلبارط لحاس ىلع اوماقأ هدعب وأ هلبق وأ داليملا لبق نماثلا
 هتاربص ةنيدم اهيبرغ اوماقأو 068 ايوأ اهوّمسف نامورلا اهفرحو 7/8186 تاياو اهنومسي اوناكو
 وهو .حمقلا قوس ةيقينيفلاب اهانعمو ة ةربص برعلا اهامسو ةيلاحلا تاليجعلا عضوم ىف 8
 ماقأو .مهلا حمق نزخم اهنودعيس ذإ نامورلا دهع ىف ةقطنملا هيلإ لوئتس ام ىلإ زمري مسا
 .ةيلاحلا سمخلا ةنيدم عضوم ىف 1عءماذو هبل ”ةتيدف :نييلفاورط وأ انو ىقرش نويقينيفلا

 ىلع مسالا اذه برعلا قلطأو ثالثلا نما ىأ 11 تاثويلا اهامس ثاللثلا ندملا هذهو

 ةقطنملا ىف ةقرب لباقي ايف اهعيمج ةقطنملا اهب تيمسو . «سلبارط اهمسا 39 062ه ؛ ايوأ

 نم ىربك ةلقن نييبيللا مهلقن ىلإ حوضوب ريشت ةريبكلا ثالثلا ندملا هذهل اي ةماقإو-

 برغملاو رصم حوتف ةماع ايبيل خيرات ىف رظنا )١(
 ىراذع نبال برغملا نايبلاو مكحلا دبع نبال
 ةعطق) ىناوريقلا قيقرلل برغملاو ةيقيرفإ خيراتو
 نبا خيراتو نودلخ نبا خيراتو (سئوت عبط - هنم

 ىبأ نبال سنوتو ةيقيرفإ خيرات ىف سنؤملاو ريثألا
 ةمئأ ىف ةيضايرلا راهزألاو ىناجتلا ةلحرو رانيد

 تاقرو باتكو ىنورابلا ناميلسل ةيضايإلا كرلمو ]
 ةيسنوتلا ةيقيرفإب ةيبرعلا ةراضحلا نع.

 متفلا خيراتو باهولا دبع ىئنسح نسح ذاتسألل
 ' لهتملاو هل نايبلا مالعأو ىوازلا رهاطلل ىبرعلا
 بئانلا دمحأل برغلا سلبارط خيرات ىف بذعلا

 ىجان دومحمل برغلا سلبارط خيراتو ىراصنألا
 خيراتو سنؤم نيسح روتكدلل برغملل برعلا حتفو
 ايبيل خيراتو زوبد ىلع دمحمل ريبكلا برغملا

 رضاحلاو ىضاملا نيب ايبيلو سابع ناسحإ روتك دلل

 .دومحم نسح روتكدلل
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 سلبارط ةقطنم ىلإ اولخدأ مهنأ َنَظيو ,ةعارزلاو رارقتسالا ةايح ىلإ ىعرلاو لاوجتلا ةايح

 تار قع زن ءاجملا جتنت ىتلا تاتابنلاو .موركلاو قوقربلاو نيتلاو خوخلا لثم هكاوفلا ةعارز.

 ندم ىف اوثب كلذبو .اضيأ نوتيزلا راجشأ امبرو زوللا راجشأ لثم راجشألا ضعبو ؛حيشلاو

 لبق سماخلا نرقلاب ةقطنملا ىف مهفلخو .ىراجتلا مهطاشن بناجي اًيعارز اًطاشن سلبارط

 ىف ىعارزلاو ىراجتلا طاشنلا نم نيب رضلاب اوعستاو ,نويجاطرقلا مهتمومع ءانبأ داليملا

 تاحاولا نيبو ثالثلا ىسلبارطلا لحاسلا ندم نيب ةلصلا مظنت تذخأ مهدهع ىفو .سلبارط

 لقنتو ايقيرفإ بلق ىف لغلغتت ةيراجتلا لفاوقلا تذخأ لب .نازفو تاغو سمادغو ةيلخادلا
 رش تناك اننا رركذلا تاحاولا نأ هالطو :ءاعنلا نتيرو اعلا عيقرلا ءاسألا كلت جم

 .نييجاطرقلل ءالولا

 ىلع اولوتسا نيريخآلل ةبلغلا تمتو نامورلاب نويجاطرقلا مدطصا اذإ ىتح بقحلا ىلاوتتو

 ندملا راهدزا دادزا مهدهع ىفو .داليملا لبق ١67 ةنس نييجاطرقلا ىديأ نم اهتدمو سلبارط

 طاشنلاب اوعستاو ءامهيلع تلوتسا نازفو سمادغ ىلإ ةلمح اوهجوو ثالثلا ةيسلبارطلا

 قطانم فشكل اهالوأ ,ةيفاشكتسا تالمح ثالث كلذل اولسرأو .ايقيرفإ بلق ىلإ ىراجتلا

 .ىبرغلا نادوسلا فاشتكال ةثلاثلاو نادوسلا فاشتكا وأ فشكل ةيناثلاو .ةيبونجلا سلبارط

 نم مويلا ىلإ لازي الام كلذ ىلع لدي سلبارط ةقطنم تنطوتسا ةريثك ةينامور اًرسأ نأ ودبيو

 ,ةلكأتم» ةينينال :تاباتك :اهيلغ بصتو' ليثاقو. ىباقمو. خاربأو .نوصحودباعلا .لالظألا ةرتك

 نكاما ىف اضيا اهدجن لب .بسحف ةدبلو هتاربصو ايوأ :ثالثلا ىربكلا ندملا ىف اهب ىقتلن الو

 لثم لخادلا ىف اضيأو سلبارط ىلإ اهنم ةفلتخم عضاوم ىفو ةنوهرت لثم لحاسلا ىلع ةفلتخم
 لامشلا ىف ذإ ميجنوب لثمو .ةينيتال تاباتك اهب جرب ىلع ذإ ىطسولا ةيلبجلا ةقطنملا ىف نرفي

 ىنامورلا روطاربمالا مساب داليملل 1١١ ةنس هيلع تشقن ةينيتال ةباتك هب ريبك ىنامور ىنبَم

 ندملا ىدحإ ةدبل ةنيدم ىف اشنو دلو دق ناكو 56814153105 561765105 سو ريفيس سوميتبس

 نأ ىلإ فورظلا هب تروطتو هملعت لمكيل امور ىلإ لحر مث ءافنآ ةروكذملا ثالثلا ةيسلبارطلا

 بئارضلا نمت هديل: ةيسلب رطل بكدلل لهأ ىفعأ دقو .ةينامورلا ةلودلل اروطاربمإ حبصأ

 نيح اهنإ لاقيو ءتيزلا نم ةرفاو ةيمك يونس امور نودهن اوناك هعينصل مهنم اًريدقتو ةيموكحلا

 امور تقنتعا نيحو .تاونس سمح مهتفك داليملل 5١١ ةنس هتافو دعب امور ناكس ىلع تعزو

 ال سلبارط ىف اهرشن تلواح وأ اهترشن اه ةعباتلا تايالولا ىف اهرشن ىلع تلمعو ةيحيسملا
 ةيرثألا نكامألا ىف ةرومطملا سئانكلا ضعب كلذ ىلع لدتو .ةريبك ةينامور ةيلاج نم اهب ناك

 . ابك - اهدعت تناك ذإ سلبارط ىف ةعارزلا راهدزاب ةعساو ةيانع امور تينغو .ةينامورلا

 اهيف رثكت اهلعجام وهو ,تابيطلا نم كلذ ريغو نوتيزلا تيزلو لالغلل مخضلا اهنزخم - انرش
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 ىلع دودسلاو جيراهصلاو تانازخلا نم رثكت اك لابجلا نم راطمألا هايم لمحل تاونقلا نم
 ىرقلا لعج - لئنيح - ةعارزلا راهدزاو .عورزلا ىلع اهعيزوتو راطمألا هأيم نزخ نايدولا

 ةدايز اهب نودادزي ناكسلا لعج اك .ءسلبارط ةقطنم نم ةيلامشلا ءاحنألا ىف رثكت نادلبلاو
 .ةريبك

 مه نانويلا نإف ةبقاعتم انورق اهدق سلبارط اولزن نويجاطرقلاو نويقينيفلا ناك اذإو
 نانويلا ناكسلا نأ ركذي ذإ .هخيرات ىف تودوريه انثدحيام وحن ىلع اميدق ةقرب اولزن نيذلا

 ىلإ مهنم ةثعب داليملا لبق 10١ ةنس ىف اولسرأف .هجيإ رحب رزج ىدحإ ىف ةريبك ةدايز اودادزا
 ىف ةثعبلا تلزنوءاهيلإ حوزنلل ةحلاص ىضارأ مهل دجت اهلعل ةقرب هاجتا ىف ىقيرفإلا ٌىطاشلا
 ,ىقيرفإلا ٌئطاشلا ىلإ اهنم اوحزن ةليلق تاونس دعبو ,ةنرد ىقرش هبمي جيلخب اينالب ةريزج
 0 ندم عيرأ ونا مث ؛ةنرد ىبرغ (ةيلاحلا تاحش ) 091626 نيريس ةنيدم هب اويساو:
 سداسلا نرقلا ذنم تيمس) 82108و (ةيلاحلا ةسوس) 1115© بيترتلا ىلع ىه ءاهيب رغ

 (ةيلاحلا هركوط) هدوزيسدووه06و (ةقرب :اهمساب ةامسم ةقطنملا نأ عم جرملا ىرجملا
 ىأ مءمغهم0أ115 سلباطنب مسأ ندملا هذه ىلع نانويلا قلطأو (ةيلاحلا ىزاغنب) 25ءرءمتععو

 ايبيل ةقطنم ىلع بلغ لثملابو انركذ ارك ةقرب مسا اهعيمج ةقطنملا ىلع بلغو .سمخلا ندملا
 ظ .سلبارط مسا ةيبرغلا

 ىتح لحاسلا ىضارأ اومس كلذلو .نائويلا دهع ىف ىلوألا ةقرب ةنيدم دعت نيريس تلظو

 ىف ةراجتلاب نامورلاو نييجاطرقلاو نييقينيفلا ةيانع وحن ىلعو .اكياني ريس مساي ىزاغنب
 نسما اهنانم.نيب ههدهع ىف: طشتت اهلعج ام ةقزيوأ اكيانيريس»ىف :ناتويلا اهب قع سلبارط
 ةيراجتلا لفاوقلا تناكف :ةيناث ةهج نم نادوسلا نيبو اهنيبو :ةهج نم ةيلخادلا تاحاولا نيبو

  «نازفو ةلجوأو ةرفك تاحاوو لامشلا ىصقأ ىف نيريسو راقت نيب ةدعاضو ةردختم ريمت
  ليفلا ّنسو قيقرلا كانه نم ةلماح ىاداوو روفراد ىلإ ةصاخو نادوسلا ىلإ اهضعب لغلغتيو

 توم دعب ةقالعلا هذه تدّطوتو رضع عما بحب ةقداع لع ةقرإ تناكو .مكركلاو ماعنلا شيرو '

 عم اهتراجت طشن امم مهتلود نم اًءزج تحبصأ ذإ رصمب ةسلاطبلا ةلود مايقو ىنودقملا ردنكسإلا
 ةحاوو ءارحصلا قيرط نع امإو ,ةيردنكسإلاو طسوتملا رحبلا ءىطاش قيرط نع امإ رصم

 "ا اي اب حبصت كلذيبو .داليملا لبق 95 ةنس نامورلا ةزوح ىف ةقرب لخدتو . رو
 ركتو ةنتامورلا ناثآلاب ةيناتاوبلا زانآلا اهيف ىقتلت كلذلو ,ةينامورلا مهتلود قاطن ىف ايرغو

 تاجردملو مهرباقمو نانويلا ةلآل لالطأ اهب ىّرت ثيح (ةيلاحلا تاحش) نيريس ىف لوألا ْ

 .نامورلا كلذ ىف مهاكاحو .هب اوماقأ دلب لك ىف نانويلل ناد ةمس تاجردملا كلتو .مهحراسم
 تذخأو .نيريس ةنيدم هدئاصق نم ةعساتلا ةديصقلا ىف ىنانويلا رعاشلا روءاتنب ركذ دقو
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 نرقلا ىلإ لصت امو ءاهب دوهيلا ةروث ىلع ناجارت ىنامورلا روطاربمإلا ىضق ذنم طبهت اهتناكم

 -” نم سلبارط ىف اهعينص ةقرب ىف امور تعباتو . .نيع دعب اًرثأو اضاقنأ حبصت ىتح ىداليملا ثلاثلا

 ةرثك كلذل ترفحف ءلالغلا نم اهمزلي امل نينزخم اعيمج انهّدعت تناك ذإ ةعارزلاب ةيانعلا ثيح

 راثآ كانه ىّرت اك .لامرلا اهترمط دقو ةقرب لحاس ءارو - مويلا ىلإ - 5505700

 ناكم لك ف ةسلاطب ريغو ةسلاطب نانويلاو نامورلا اهماقأ ىتلا جيراهصلاو تانازخلاو دودسلا

 .نورقلا ربع اهيلع تلاها ىتلا لامرلاو ةبرتألا مويلا رصبلا نع اهترثك بجحتو ءالامش

  لعج ءاخرل اميدق ةقرب لهأ ىراجتلا طاشنلا نم هب لصتا امو ىعارزلا طاشنلا اذهو

 نأب ةريهألا ف رهتشاو «ق ربطو ةنرد لثم اهيف رثكت - ةراملا سمنخملا اهندم بناجب تنم

 .هل ةماقإ راد اهذختي ناك نيروهشملا ةطربسإ كولم دحأ اليزيج

 ةينامرجلا لادناولا عومج وزغت ىتح ىداليملا سماخلا نرقلا نم عبارلا دقعلا ىناوي امو
 ,ماع ةئام وحنل دالبلا ىف دسفتوميعت - دارج نم جاومأك - اي ايبيل ىلع طقستو ىقيرفإلا لامشلا

 هداش ام لكو سلبارط ىف نامورلاو نويجاطرقلاو نويقينيفلا هداش ام لك مطحتو رمد ل

 نع مهتمغ فشكو 86انوهذه© ريزيلب ىطنزيبلا دئاقلا مه دّرجَت نأ ىلإ ةقرب ىف نامورلاو نانويلا

 2 .ةطنزيبل ةعبات - ذدئنيح نم - تحبصأو داليملل 0755 ةنس ايبيل ردص

 مكاحل ايبيل ةطنزيب روطاربمإ دجن ىتح عباسلا لئاوأو ىداليملا سداسلا نرقلا

 ذه عت ةقرب تناك ايلا صاملا نب ورمع عتف نيح نأ ةيبرعا رداصلا ركذت ذإ .ةردتكسإلا

 مساب برعلا دنع فورعملا ةيسنوتلا ةيقي رفإب ةجاطرق مكاح عبتت 2 نسلبارط: تناك اننيب ءمكاحلا

 ىلوتسي صاعلا نب ورمع 00 .ءسويروجيرج ىقيقحلا همسال افيرحت ريجرج

 2 ةلودلا ىأر ذإ . .ةمينغلا نم اًئيش هسفنل ز وحيل سلبارط ىلع ءاليتسالاب عراس رصم ىلع

 ْ .رايهنالا ىلع كشوت ةيطنزيبلا

1 

 ىرجطلا سماخلا نرقلا فصتنم ىلإ ىبرعلا 0 :

 2151 ةنس 5 ىف اشيج دعأف .كاذنيح ا لامشلا ةمكاح 0 ةلودلا د ةرعلا *

 . «لخادلا ىلإ عفان نب ةبقع هتلاخ نبا لسرأو ءاعيرس هل تباجتسا ذإ ,ةقرب هب حتف ةرجهلل
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 . .ةرجهلل 5١ ةنس تملستساو «نازف ةرضاح ةليوز ىلإ لصو ىتح ءارحصلا ىف رايدلا حتفف
 2 *# ةنس اهحتفف سلبارط ىلإ هجتا ةقرب ىف مكحلا نوئش صاعلا نب ورمع بتر نأ دعبو
 دهع ىف هلك كلذ متو .ةقرب نادلبو اهنادلب نم ىقب ام حتف ىف هداوق ضعبب ناعتساو .ةرجهلل

 / تمع كلذبو ةسوفن حتف 71 ةنس ىف صاعلا نب ورمع متتس او:باطخلا ني.نمع ميظعلا ةنياخلا

 ظني. اهرتكأ وأ ةيلاتلا ةنسلاو ةنسلا هذه لاوط ورمع لظو .مالسإلا ءاوضأ اعيمج ايبيل رايد

 دعوملا .ىف' اهودؤيو. ةضويرفملا ..نئارضلاو: :ةيزبلا م هسفنأب أوعمجي نأ اهيلهألا كريو: ءانوتش

 ةلودلا ماير نأشلا ناك اك ةحداف بئارض ضرفت مو ,ةديشر ةسايس هذه تناكو .بورضملا

 مهتم نوملسي نم نيب ىلثملا ةاواسملاو لدعلا ىف مالسإلا ميل اعتب ايبيل ىف ربربلا سجأو ,ةيطنزيبلا

 افلخم رصم لإ ورمع دوعيو .مهنم نو ريثك هقنتعي ذخأو فينحلا نيدلا ىلع اولبقأف .برعلا نيبو

 ! رص ,نافع نب نامثع رمع دعب ةفالخلا ىل وتيو . عفان :نيةيقعر هتلاخا نبا ةهءارو

 0 ةنس نامثع ةنتف ىتح ةئداه همايأا ايل لظتو ةرجهلل 10 ةنس حرس ىبأ نب هللا دبع

 ضاعلا نب ورمع وتو ةييفوللا ةيقيرفإ نم اهءارو اميفو اهيف اهيف رومألا برطضتف .ةرجهلل

 ىلويو ةلقتسم ةيالو اهلعجيو ةيقيرفإو سلبارطو ةقربب ةيواعم قععيو .ةيواعم دهعل ةيناث رصم

 ىراصنألا تباث نب عفيور هرودب 06 ,ةرجهلل ن8 ةننم نوكدلا جيدخح نب ةيواعم اهيلع

 ىقرش ةبرج ةريزج عفيور حتفيو ناماع لب ليقو ماع روديو ,ةبيتك هعم كرتيو ءسلبارط ىلع
 ظ ,عفان نب ةبقع هعيمج برغملا ىلع ةيواعم ىلو ة ةرجهلل 0١ ةنس تناك اذإ ىتح .سباق ةنيدم

 شيجحلا لزني اهيف .هل اركسعم نوكت ةدعاق .ىرزعلا .نتيجلل دكني نأ ةتريصب .بقاثي .ىارف

 ىبرغ ةيسنوتلا ةيقيرفإ لخاد ىف اعقوم راتخاو .برغملا ىف حوتفلا ةعباتمل اهنم جرخيو اهنكسيو
 ناوريقلا اهامسو هتنيدم هيف ديشو ءطسوتملا رحبلا نم اليم نيثالث وحن دعب ىلع ةسوس ءانيم

 ' تلاحتسا ام ناعرسو ءاريبك اًعماج اهيف دّيشو .ديمرقلا نم اروس اطوح لعجو .ركسعملا ىأ
 ءودطلا ةيقيرفإ ىلإ ةبقع ديعيو ,ئربك ةعماج اهعماج لاحتساو ةمخض ةنيدم ناوريقلا
 ةنس هتنيدمل همامتإ درجميو .هعيمج ىقي رفاآلا لامشلا ىف ىطنزيبلا مكحلا ىلع ىضقيو رارقتسالاو

 اهميعزو سناربلا| نم ةبروأ ةليبق لزان دقو ,ءرجاهملا وبأ هىررغللا ل وتو هلرغ رجول 58
 دعب ديزي ةفالخلا وتو .مالسإلا ىف لخدو ةليسك ردا ,رئاودلا اهيلع ترادو ناسملت 3

  قرتخا مخض شيجي راسف .ةرجهلل +6 ةنس عفان نب ةيقع برغما ىإ داعأف ,ةيواعم يب

 ناك امل ةيزوا يعز ةليسك .حوترللا تاكو نسلطألا طيحملا غلب ىتح ىصقألا ب برغملاو رئازجلا

 ىف هنع رخأت شيجلاب ةبقع ةدوع ىفو ,ماقتنالا ىلع ممصو .هسفن ىف اهرسأف نيملسملل هبرح نم

 هراصنأ نم عمج دق ةليسك ناكو رئازجلا ىف ة ةركسي ةنيدم ىبونج ساروألا لابجب ةريغص ةبيتك

 لا ل ل ل اريبك اعمج

 .ةبقع ىديس :همساب ةقطنملا تيمسو .هتافر مض
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 هيف لخديو كانه فينحلا نيدلا تّبئيف (ه 80 - )7/١ نامعنلا نب ناسح برغملا ىلوتيو

 ىف :ءىش لك ىف برعلاو ربربلا نيب - مالسإلا ميلاعت بسح - ىّوس ذإ ءاًجاوفأ ريربلا

 ىف الو ةلماعملا ىف ال ىربرب دنجو ىبرع دنج نيب قرف الف شيجلا ىفو جارخلا ىفو تايطعألا

 ربربلا عم ةسايسلا هذه اوعبتا ىناثلا نرقلا ىف ةالولا نأ ولو .حوتفلا مئانغو ءىْبَقلا

 نت وت ةنيدق' ناسعت سسأو ,ليلق انغ ىرنس (ى مهدض حالسلا أورهشالو مهيلع اوضقتنا ام

 نم ةيبرغملا لحاوسلا ةيامحل ىبرع ىبرغم لوطسأ ءاشنإل ةاون اهنم اًدختم ةعانص راد اهب ىنبو

 نر .ةئاشنا قب ةةعاستلا ةطبق ةرشا لأ نقم 0 مدقتساو :نييبروألا نيرفاعلاو ةطضاقلا

 ديدجلا برغملا ىلاو ريصن نب ىسوم هدعب ميظنتلا اذه متأو .اقيقد (يظنت نيواودلاو مكحلا ةرادإ

 اهعمو ةيسنوتلا ةيقيرفإ ةيالوو ,ةقرب ةيالو :تايالو سمخ برغملا لعج ذإ (ه 55 - م)

 ناكو .ةساملجس وأ سوسلا ةيالوو .ىصقألا برغملا ةيالوو ءطسوألا برغملا ةيالوو ءسلبارط

 عم « مسلوجلا ةيلخادلا نوئشلا ىف نيلقتسم نوّدَعي اوناك ب وأ الامع سلبارطو ةقريل لسري

 0 هعسو ىف ام لكب - ىسوم لمعو .ناو ريقلا ىلإ دونجلا ضعبو بئارضلا نم ابيصن مهاسرإ

 ةئشانلا اهيف ظفحت ةريثك بيتاتكل برغملا ءاحنأ ىف هئاشنإب ربربلا نيب فينحلا نيدلا رشت ىلع

 خوسرلا اذه متو .فينحلا نيدلا ءىدابم ضعب اهميلعت عمو هتوالتل اهتاسحإ عم ميركلا نآرقلا

 ذا قتلا ةفيلخلا ( نهال ١: - 15) زيزعلا دبع نب رمع دهعل ايبيل ءاجرأو برغملا ىف مالسإلل

 مهدحأ راتخاو ,كانه فينحلا نيدلا رشن ىلع لمعلل ءاهقفلا رابك نم ةرشع رقما لإ لسرأ

 نم فالآ مهيلإ باجتساو ىموزخملا رجاهملا ىبأ نب ليعامسإ وه هعيمج برغملا ىلع اّيلاو

 هرقل يس رولا ناد يشل دنس لل

 .فينحلا نيدلا ضورف ربكألا روهمجلا اهيف ىّدوي ةيمالسإ اًراد هعيمج

 نب ىسومو رجاهملا ىنأ نبا لاثمأ نم لاوب ىظحت برغملا نم اهءارو امو ايبيل دوعت الو

 برغملا ىلوتي ذخأ دقف ,زيزعلا دبع نب رمع ةافو ذنم عفان ني.ةبقعو نامعنلا نب ناسحو ريصن

 ةاز وقلا تاعي نب هتاديبع ىلوت اذإ ىتح ,ملظلاو فسعلا نم اًريثك ربربلا اوماس ةالو

 .برعلا نيبو مهنيب ةيوستلا انا امر ةقرو ريوبلا نم لا ومال: ةنام ودم ,ةلي نيطلا

 ةقلطملا ةيوستلا ىف مهئدابم ىلإ ةوقب اوعدو ةيضابإو ةيرفص نم جراوخلا ةاعد ةصرفلا زهتناو

 اهسفن ةفالخلا ىف ىتحو ,ةيلاملا نوئشلاو قوقحلا 2 ىف ربرب ريغو رب رب نم ىلاوملاو برعلا نيب

 تاحساو اح |( ناك ولو نيملسملا أافكأ اهالوتي لب اهئانبأو شيرق ىلع رصتقت الف

 شويج مزتو ؛:ةرجهلل ١117 ةنس ةروث هيف تبشنو ةيرفصلا ؟ىدابمل اًعيرس ىصقألا برغملا

 دقف ةيضابإلا بهذم امأ .تاونس دعب رصنلا اهل بتكي نأ ىلإ شيج ءارو نم اشيج ةلودلا .

 , ىف مكحلا مامز حبصأ دق ناكو ءايبيل ىبرغو ةسوفن لبجو سلبارط ىف اًعساو اًراشتنا رشتنا
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 مهبقري ذخأف ؛ةرجهلل 155 ةنس ذنم عفان ني ةبقع ديفح بيبح نب نمحرلا دبع ديب برغملا

 - لسرأف .ىبيجتلا دوعسم نب هللا دبع سلبارط ىف مهسيئر نأ فرعو .مهيلع نويعلا نم رثكيو .
 دقف سلبارط ىف ةيضابإلا ةكرحلا كلذب هتنت مو .هلتقف ةريبك ةيركسع ةوق ىف سايلإ هاا ذولا
 ذختاو ةرجهلل ١١٠١ ةنس ىمرضحلا ديلت نب ثراحلا ةمامإلاب هدعب سلبارط ىف نويضابالا عياب

 ىذلا ىجراخلا ةزمح نإ شيج نم اناك 2 نونظملاو نارا سيق نب رابجلا دبع هل اريزو
 ىلع اًريخأ رصتلا هل بكير ,نيتسدقملا هي هيتنيدمو زاجحلا حتفل ىنميلا قحلا بلاط مامإلا ةلينأ
 بهذملل ناوعدب اذخأو ءسلبارط ىلإ رابجلا دبعو ثراحلا هشيج نم للستو ,ىومألا شيجلا

 لب لاقيو اني سحر نمحرلا دبع هيلإ لستار ءامامإ ثراحلا عيوبو اهتوعد تحجنو ءاهب
 نم سلبارط ميلقإ حبصأو ,ةيزه رش مزه هشيج نأ ريغ ٠ ,شيج سأر ىلع هسفنب هيلإ بهذ
 ةنس ىفو .ةيضابإلا بهذمل اقنتعم هتمامإب فرتعي ةيسنوتلا ةيقيرفإ ىف سباق ىلإ ايبيل ىف ترس

 لخديو .ةضماغ فورظ ىف رابجلا دبع هريزوو ديلت نب ثراحلا لاتغي ةرجهلل "٠١
 .ةيضايإلا ءامعز نم نيريثكب كتفيو سلبارط بيبح نب نمحر لا دبع

 راث ةرجهلل ١4١ ةنس تناك اذإ ىتح .ءءوده ىف تاونس ىنامث وحن اهميلقإو سلبا رط شيعتو

 اهب نلعأو سلبارط ىلع ىلوتساو ىرفاعملا ىلعألا دبع باطخلا ىبأ مهمامإ ةدايقب ةيضايإلا
 تلوتسا ةيرفصلا ةموجفزو ةليبق تناكو ,نيدلا ىلع ارويغ اًروسج اًمادقم امزاح ناكو .هتمامإ
 مثآملا نم اًريثك تبكتراو مراحملا تلحتساو اهتحابتساو ةرجهلل ١8 ةنس ذنم ناوريقلا ىلع
 باطلا وبأ ملعو ,ثيغمالو لي وعلا نم نو رثكي اهلهأو ءامدلاب فزنت اهحورجو اهب عئاظفلاو
 تدقتاو هترئاث تراثف .ةروعسم ةجئاه بائذ ىلإ ناوريقلا ىف اهئانبأ ةلاحتساو ةموجفرو ثيعب
 مع ةراوتلا :ةفوستوو هي لزات [ تح انوع ةرجهلل ١ ةنس ىف ٌدعأو اهلهأل هتيمح
 باطخملا وبأ لخدو .ةقحاس ةيزه تمزهو دعجلا كا , كلملا دبع اهدئاق اهيف لتق ةنحاط
 اهيلع ايلاو متسر نب نمحرلا دبع اهيلع ماقأو .ةيغابلا ةليبقلا ده نير نم اهيروطو ناوزنقلا
 .روصنملا رفعج وبأ ىس ابعلا ةفيلخلا هب ملع كلذ لكو .هتمصاع سليارط ىلإ داعو .هلبق نم
 غلاب اشيج هعم لسرأو .برغملا ىلع هالوو ثعشألا نب دمحم ماظعلا هداوق كحأ راتخاف
 نيبو هنيب تبشنو .داوقلا نم ةريبك ةوفص مهدوقي لتاقم فلأ نيعبس وحن ىف ةماخضلا
 هراصنأ رثكأو باطخلا وبأ اهيف لتق ةرجهلل ١64 ةنس سيطولا ةيماح ةكرعم باطخلا ىبأ
 نم متسر نب نمحر لا دبع ٌرفو .ةمئاق اهدعب ةسوفن لبجو سلبارط ىف ةيضاباإلل مقت مل ثيحب
 ىلوتيو .فصنو نرق وحن ْتلظ ةلود ةيضايالل ماقأ اهيو .طسوألا برغملا ىف ترهيت ىلإ ناوريقلا
 سلبارط ىلإ ءودهلاو رارقتسالاو ماظنلا دوعيو ةرجهلل ١07 ةنس ىبلهملا متاح نب ديزي برغملا
 .متاح نب حور هوخأ ديزي دعب برغملا ىلوتو .رصم ىلإ ةقرب مض دقو ١+١ ةنس هتيالو ةياهن ىتح
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 ةفيلخلا ناكو . .سلبارط ىف ةنينآمطو نمأ دهع امهدهع ناكو 18١ ةنس ىتح نيعأ نب ةمثره مث

 نع لأسف .ةيبرغملا دالبلا ىف تاروثلاو تابارطضالا ةرثك نم مئس ديشرلا نوره ىسابعلا
 نب ميهاربإب نيعأ نب ةمثره هدئاق هيلع راشأف اًمكحم اًطبض اهطبض عيطتسي سويس "ىرج مادقم

[ 

 لاوط هدافحأو هدالوأو وه اهمكح هحنمف.هلقع ةحاجرو هتسايك نم فرعي امل ىميمتلا بلغألا

 ١86 ةنس ذنم ةبلاغألا ةلود ةيسنوتلا ةيقيوفا .ى تيفسأت كلّذيو .«نمالاو اهيف ماظنلا مهرارقإ

 أدهت ال اهتاروث تلظو الامع اهيلإ نولسري اولظو سلبارط مهتعبتو 517 ةنس ىتح ةرجهلل
 ىلإ نودمي نولازي ال ترهيت ةيضابإ ناكو ةيضابإلا نم ةسوفن ليج قو اهيف ناك نم بيس

 اهنولوي امئاد مهلعج ىذلا وه ةيمهألا نم ةبلاغألا اهيلوي ناك ام لعلو .اًرمتسم ائوع اهتيضايإ

 دهع ىف 113 ةنس ثدح ام وحن ىلع .مهيلع شض نطقتتت تناك اه ا ريتكو::ةريألا خم ةيوزاب ةكلو

 ءانبأ نم اهتالو مهأ نمو .ةروثلا ىلع ءاضقلا عاطتساو .بلغألا نب ميهاربإ نب هتادبع اهيلاو

 ىلإ هداعأ مث .قينارغلا وبأ ريمألا هلقنو ,ىبلغألا دمحم نب هلا دبع سابعلا وبأ ةرسألا

 ناكو ىناثلا هللا ةدايز نب دمحو اعراب اًرعاش ناكو ىبلغألا ةداوس نب دمحأ مهنمو ٠ ,سلبارط

 ىبلغألا دمحأ نب ميهاربإ همع نبا كلذ هيلع سفنو ءاعراب اًفلؤمو اظخو ارعاشو اًبيدأ

 ىف ةيفخ هيلإ للستف ديشرلا دادغب ةفيلخ دنع ةبيطلا هتعمس نم راغو (ه 58 - ؟١)

 نبا سابع ةروث 510 ةنس ةقرب تدهش ىبلغألا ريمألا اذه دهع ىفو .هيلع ىضقو سلبارط

 ىلع اهب فحز ةريبك ةلمح اهنم زهجو هل ةدعاق اهذختاو .هيبأ ىلع نولوط نب دمحأ رصم ىلاو

 هوبأ ثبلي مو .هباقعأ ىلع هّدرو همزه بهرق نب دمحم ىبلغألا اهلماع شيج نأ ريغ «سلبارط

 لبج راثو .هنبا هدسفأ ام اهيف حلصي الماع ةقرب ىلع ىلوو 714 ةنس هتروث ىلع ىضق نأ

 .امربم ءاضق ىبلغألا دمحأ نب ميهاربإ اهيلع ىضق ةفينع ةروث 747ةنس ىف ةسوفن

 اهتدايس طسبت نأ تلواح 147 ةنس ةبلاغألا ةلود ىلع ةيمطافلا ةيديبعلا ةلودلا تضق نيحو

 نم اهيلع ىلوتساف ,ةقرب ىلإ نيج ىدهملا هللاديبع اهتيليوم لسرأو ,كلذ اه منو سلبارط ىلع

 ةيديبعلا ةديقعلا ناضفرت اتناكو ,ةيضابإ سلبارطو ةينس ةقرب تناكو ,ىسابعلا اهيلاو دي

 هجو ىف ةروثلا ءاول تلمح نأ ةرجهلل 194-7٠0 ىتنس ىف سلبارط ثبلت ملو ,ةيليعامسإلا

 .ةوعدلا ديؤت تناك ىتلا ةماتك ةليبق نم هلاجرب اوكتفو ىدهملا فادي لف نماهنلاو نوتات

 ىلع ىدهملا ممصو .ةبلاغألا ىديأ نم مكحلا ناجلوص ىلع هءاليتسا ىدهملل تحاتأو ةيمطافلا

 ىلع ىضق نأ هلوطسأ ثيلي لو ةيربو ةيرحب ةريبك ةلمح اه دّرجف .اهلهأو سليارط نم ماقتنالا

 اًءوس اهلهأ لاوحأ تءاس ىحي نيليارط لوح را راصحلا برضو .ىسلبارطلا لوطسألا

 - ءانيأ دحأ هعم شيجلا ىف ناكو ,ىدهملا نب مساقلا وبأ دئاقلا مهتمأف .نامألا اويلطف .اًديدش

 لكنو هتدلب لهأ بذعف اقاع ائبا ناكو ,ىدهملا لوح فافتلالاب اوعراس دق اوناك نم سلبارط



١ 

 ةنس ىفو .سلبارط تناكتساو ءرانيد فلأ ةئامثالث مهمرغأو مهب ١4" ان. لكنف ةقرب تراث
 ةنس ىفو .اذيدش اليكت قويديبغلا ٠١" تضقو «ةفينع ةروث ةسوفن لبج ىف نويضابإلا راث

 ةروثك ىرغص تاروث الإ مط ةعضاخ اقرشو ابرغ ايبيل لظتو . نييديبعلا شويج اهيلع
 ىبلهملا متاح نب ديري نيتروشلا ىلع ىضفو نييضاباإلا ىبحب ىبأ ةروثو متاح ىبأ

 )١68-./ااه(. ىلإ مهب نولسري اوناك -خيدلا مهتاضق مهأ نم نأ ركذن نأ اضب قفؤشوت

 ةديقعلا ىلإ ةوعدلا ىف ةروهشملا تافلؤملا بخاص نامعنلا ىضاقلا مهتوعد رشنل سلبارط
 ةنس ةرهاقلا :ةديدجلا هتمصاع ىلإ هلاحترا ىف ىمطافلا زعملا عبتو ,ةيمطافلا ةيليعامسإلا 3١

 نب نيكلب ىصقألاو طسوألا نيبرغملاو ةيسنوتلا ةيقيرفإ دالب ىلع كرت دق زعملا ناكو .ةرجهلل
 ةقربو سلبارط هتيالو نع لصفو هل اعبات ةسوفن لبج لعجو .ةجاهنص ةليبق ميعز ىريز
 سلبارطل كلذ مدي مو .هل اعبات ايلاو اهنم لكل لعجو ةرهاقلا ىف ةفالخلا زكر اهلل اقحلم
 ىه هتيالوب اهقحلي نأ (ه "87 - "160) زيزعلا ىمطافلا ةفيلخلا ىلع ملأ نيكلب نإف .اليوط

 ةنس هتينمأ ىلإ هباجأو ءاهتقطنمو  5١117,هلبق نم ةالو ه7 ةنس ىتح 54 اهيلع ىلوو

 ,نيفلتخم ةالو هرودب اهيلإ لسري ذخأو ةرجهلل 87 ةنس سيداب هديفح مث روصنملا هنبا هفلخو
 لسرأو .ةقرب مكاح ىلقصلا سناي ىلإ اهميلستب هناخف ةنس راكب نب ؛ ةليسع مهرخآ ناك
 سلبارط ىلإ لّلست ءانثألا هذه ىفو .سلبارط رصاح شيج سأر ىلع هداوق دحأ سيداب هيلإ
 ,نورزخ ىنب ةلود اهب سّسأو اهيلع ىلوتساو ديعس نب لفلف ىمسي ةتانز ةليبق نم رماغم
 ىف سسأت هنأ فيرطلا نمو ةرسألا دارفأ نيب تاعزانملاو تابارطضالا اهب رثكت تذخأو
 از نم لوأو .رومألا فيرصت ىف ىنورزخلا مكاحلا دعاسي ىروش سلجم دئنيح سلبارط
 تبثو سليارط ىف ىعيشلا بهذملا راثآ ىلع سلجملا اذه ىف دقو بوهنملا ني تم ني لع
 ساخلا نرقلا فصتنم ىتح سلبارط مكحت نورزخ ىنب ةرسأ تلظو ءاهب ىنسلا ىكلاملا بهذملا

 وعدي ةوكر ابأ ىمسي ايسلدنأ ايومأ اندجو ةرتفلا كلت ىف ةقرب وحن انهوجو انيلو اذإو .ىرجحلا
 هعم نوبراحيو .رضخألا لبحلا نادم نويقربلا ةرق ونب هعبتيو ,ةفالخلاب اهيف هسفنل الفاطميين  '

 ظ سساخلا نرقلا نم لوألا فصنلا لاوط ةّرق ل ةقرب ىف ةماعزلا لظتو .لتقيو هنع نولختي مث
 .ىرجم ا ٠ 0



 ضي

 ىرجملا رشاعلا نرقلا فصتنم ىلإ ةيبارعألا ةرجطلا نم

 ىنب لئابق نم ةريبك ةيبارعأ عومج طسوألا برغملاو ةيسنوتلا ةيقيرفإو ايبيل ىلإ ترجاه

 هب اولزان مخض شيج ىلإ دجن نم اهومض دق نيرحبلا ىف ةطمارقلا ناك لاله ىنبو ميلس

 شيجلا ىلإ تمضنا ىتح ةيرصملا رايدلا ىف لخدت تداك امو ءرصمو ماشلا ىف نييمطافلا

 هللاب زيزعلا اهلقن دقو ,نيرحبلا ىلإ هدادتراو ىطمرقلا شيجلا راحدنا ىف اببس ناك امن .ىمطافلا

 تابارطضاو لقالق ردصم كانه تلظو .ىلعألا ديعصلاب لينلا ىلع ةيقرشلا ةفضلا ىلإ ىمطافلا
 نمزلا رادو .رصمب ىمطافلا مكحلل ىربك ةلكشم ىلإ لوحتت اهلعج امم .ىديعصلا فيرلا لهأل

 ةيسنوتلا ةيقيرفإ ىف (ه 505 - 205) سيداب نب زعملا عبارلا ىجاهنصلا مكاحلا اذإو تارود

 ةيمطافلا ةوعدلا عطقيو ىبرغملا هبعشل ةعياشم ىنسلا بهذملا رثؤي طسوألا برغملاو

 ىمطافلا ةفيلخلا ألتماو ,ةرجهلل 8*2 ةنس ىسابعلا ةفيلخلا ءاول تحت ايوضنم ةيليعامسإلا

 هن عطل ا شويجلاو دنجلا نم كلمي ال وهو لعفي اذام نكلو .هيلع ةدفيومو اطعم رفات

 هيلع راشأف «ىروزايلا ىلع نب نسحلا هريزو ةصرفلا زهتناو ءسيداب نب , زعملا ىلع ءاضقلا

 طسوألاو ىندألا نيب رغملا ىف سيداب نب زعملا لامعأ لاله ىنبو ميلس ىنب خياشم عاطقإب

 دعس « تفتح هناك : هتليبقو زعملاب او رفظ نإ مهنإ هل لاقو « ءامهيتليبق عم امهيلإ مهترجهو

 لهأ نع نع مهداسفو مهثيع لاوز عم ةيصاقلا ءاحنألا كلت ىف اهل الامعو ةلودلل ءايلوأ اوراصو

 تعقوو .هيلع ىضقي اهدنا اند «مهنم أانصلخت دق نكن زعملاب اورفظي م مه نإو ءرصمب ديعصلا

 مكتيطعأ دق» : مه لاقو نيتليبقلا خياشم ىعدتساو ءانسح اعقوم رصنتسملا سفن نم ةروشملا

 زئاوجب خويشلا و «نورقتفت الف قبألا دبعلا ىجاهنصلا سيداب نب زعملا كلمو برغملا

 لاله ىنبو ميلس ىب عاومج تقلطناو .رانيدو ريعبب نيتليبقلا نم ىودب لكل رمأو ,ةريبك

 ةقرب ىلإ ةرجهلل 287 ةنس (ةدواوزلاو ةعيبرو ىدعو مشجو حايرو ةبغزو جبثألا) اهعورفب

 تمدقتو ءميلس ىنب نم عيماجم اهيف ترقتساو نوبلسيو نوبهني مهلجرو مهليخب اهيف اوباسناو

 اهتدايق ىلوتي ناكو ,ةيسنوتلا ةيقيرفإو سلبارط ىلإ اهعورفب لاله ىنب عم ةليبقلا هذه ةيقب

 تدقعنا سلبارط ىف نيتليبقلا عومج ترقتسا ام ,نييلالطا حاير ىنب خيش ىحايرلا ىيحي اعيمج

 نم برغملا لخد نم ددع فرعي الو ,ةيسنوتلا ةيقيرفإ ىلإ مهاقتنا ىفو اهيف ةسايرلا هل

 نودلخ نبا: .ل و قيو هقلا ةنايع نع نولقي اونوكي مل هه نيخرؤملا ضعب ىريو .نيتليبقلا

 نوقلطي مهف ,هيلع اوتأ الإ ءىش ىلع نورمي ال رشتنم دارجك مهعومج ىف نوريسي اوناك مهنإ ظ



 نذر

 باوبألا نوعلتقيو روصقلاو تآشنملا نوبرخي مهو عورزلا ىلع منغلاو لبإلا نم مهناعطق
 نم نيتروكذملا نيتليبقلا هب فصو ايف افرسم نودلخ نبا نوكي دق اقحو .رانلل اًدوقو اهنومدقيو
 ' 'لثم اونوكي م نيتليبقلا نيتاه بارعأ نأ اضيأ قحلا نم نكلو نارمعلا بيرختو بلسلاو ببنلا
 ةلود اوماقأو ةيطنزيبلاو ةيناساسلا نيتلودلا نادلب اوحتف نيذلا ىلوألا ةيبرعلا لايجألا برع
 .ملو ,ةراضحلاب مهل ةلص ال اودب اوناكو ,ةيماظن اشويج اونوكي مل ذإ ,ةديجملا ىربكلا مالسإلا
 برعلا حوتف ىف نأشلا ناك امك ,ىموق فده الو ىنيد فده ال برغملا ىلإ مهترجه ىف مهل نكي
 سياق نم برقلاب نارديح ىمسي ناكم ىف سيداب نب زعملا مهطزان دقو ىربكلا ةيمالسإلا
 ىلإ اهتم بخسني نأ رطضاو ءاهوب رخو اهوبهتو 257 ةئس ناوريقلا اولخدو رئاودلا هيلع ترادو
 ' ةداس بارعألا ءالؤه لظو .ةرجهلل 204 ةنس ىفوت اهبو اهنم برقلاب نييمطافلا ةمصاع ةيدهملا
 سداسلا نرقلا ىف نيدحوملا دهع ىلإ سلبارط ةداسو ةيسنوتلا ةيقيرفإ نم ربكألا مسقلا
 ] .ىرجمطلا

 اهتايح نم ىرجهلا سماخلا نرقلا طساوأ ىف اهيلإ ميلس ىنب ةرجه ذنم ةقرب تلوحت دقو
 ىف.تلاحتساو ميلس ىنبل ةيودب تاخيشم ىلإ ةيلخادلا تاحاولاو ةيلامشلا ندملا ىف ةرقتسملا
 ءانثأ ىف تناكو ديزت لب ماع ةئام وحن ةليوط ةرتف كلذ لظو ,ةعساو عارم ىلإ اهئازجأ عيمج
 رخاوأ ىف ءالولا اذه عزعزتو ةيبيلصلا بورحلاب اهنع اهماكح لغشناو ءرصمل ءالولاب نيدت كلذ
 ركفي ةلودلا كلت ىلع ىضق نيح ىبويألا نيدلا حالص ىرنو .ببسلا اذهل ةيمطافلا ةلودلا نمز

 رفظملا هيخأ نبا ةمهملا هذهب فلكيو .ةيسنوتلا ةيقيرفإ ىلعو اهيلع رصم ءالو ضرفو ةقرب ىف
 نم نينثا ىلإ دهعيو ةقرب نم ءازجأ ىلع هشيج نم بئاتك وأ قرف ىلوتستف ءنيدلا ىقت
 د نيكتارق نب ميهاربإ امه .ةمهملا هذه ماقإب - نيدلا حالص ةروشمب ابر - هداوق
 غلب ىتح ىضمو .ايبيل ىف سداسلا نرقلا نم نماثلا دقعلا لئاوأ ىف لغوتف نيكتارق نبا امأ
 ”ةييرقملا نيدو ةلودب هعكتفا الا اهي قتساو هل ارقم اهذختاو ,ةيسنوتلا ةيقيرفإ ىف ةصفق

 ىلإ مدقتو ,اهحتتفاف ةلعوأ ىلإ ىضم دقف شوقارق انا .مهتز وح ىف ةصفق تلخدو 0 ةنس

 سلبا رط ىلع ىلوتساو لامشلا ىلإ هجتاو باطخلا ىنب نم ةليوز اهتمصاع ىلع ىلوتساف ناّرف
 نم ةصفقل مهدادرتسا دعب نودحوملا اهدرتسا هنمو ,سباق ىلع ىلوتساف مدقتو ةرتف 0175 ةنس
 داسفإلاو ثيعلا ىلإ داع هنأ ريغ .مهل هتعاط نالعإ ىلإ هرطضا امم 081 ةنس نيكتارق نبا
 دعبو ,ءنيدحوملا دض ةيسنوتلا ةيقيرفإ ىف اثاع نيح ىيحيو ىلع ةيناغ ىنبأ ىدي ىف هدي أاعضاو

 ةيلاوم هدعب ةقرب تلظو ,ةرجهلل 705 ةنس لق ميلس ىنب نم هيلإ مضنا نم عم ىتش تارماغم
 مهئاطلس سربيب رهاظلا ىرنو .كيلامملا نمز ىف اهؤالو درطاو .ىبويألا رصعلا لاوط رصمل

 ريغ ىلإ ماشلا نع مهطويس عفد ىذلا راتتلا دخض تولاج نيع ةعقوم لطب (ه 717/5-5648)
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 وه ميلس ىنب نم افيصح اخيش اهيلع ىلويو ةرجهلل 777 ةنس ذنم همامتها ةقرب لوي ةعجر |

 نيحو .رامثلاو عورزلا رشعو مانغألاو لبإلا نم ةاكزلا ةيابج هيلإ لكيو ِناْرَع نب هللا ءاطع

 ] نامقل نبا راد ىف هرسأو رصم وزغ ىف روهشملا هقافخإ دعب 77 ةنس سنوت عساتلا سيول ازغ

 سيول ةوزغ تقفخأو ,ةنيدملا كلت ىلإ ةعي رس ةدجن لاسرإب زازع نبا سربيب رمأ ةروصنملاب

 نبا ىلع انايحأ روثت ةقرب ىف نادلبلا ضعب تناكو .اهراوسأ تحت اروهقم تامو اه عساتلا

 اهتدوعو ىزاغنب ىلامش ةثيملط ىف ثدح ام وحن ىلع هدييأت ىلإ عراست رصم تناكف ازع

 م نإ اهلئابق ىلع نوفرشيو اهنوئش نوفرَضُيَو ةقرب نولوتي زازع ونب لظو .ةعاطلا ىلإ اعيرس

 مهعزان ىرجه لا عساتلا نرقلا نم لوألا فصنلا ىو .اهيداوبو اهنادلب رثكأ ىفف اعيمج اهيف نكي

 رطقلا ىلع نوينامثعلا ىلوتسا نأ ىلإ رصمل ةيلاوم ةقرب لظتو .هنباو رمع نب فيَرُع اهيف
 خطى :ةقارب لإ ميئاطلس:ارده نأ يبطو ةرصهلل 06 نير تابلاملا ىدمأ عه ىرسملا

 دمحم ىنامثعلا سلبارط ىلاو اهمض نأ ىلإ ءالولا اذه رعشتست تلظو ءرصمل اليوط ءالولاب نيدت

 .هتيالو ىلإ .(ه )“*٠١8 - ٠١65 ىلقاسلا

 ةنس ةيسنوتلا ةيقيرفإ ىلإ اهمامضنا ذنم ةقرب خيرات نع لصفني سلبارط خيراتو

 ذنم نورزخ ونب اهب لقتسا دقو .نييجاهنصلا ىريز ىنب نم اهماكح دهع ىف ماا / ها

 ىببل ةريبكلا ةيبارعألا ةرجهلا اهحستكتو ءاماع نيعبس وحن ىلإ ىرجملا عبارلا نرقلا رخاوأ

 ةيلقص نع ةيب رعلا ةدايسلا تلاز ءانثألا هذه ىفو ءاليوط كلذ نم ىناعتو .ميلس ىنب اياقبو لاله

 رذن قفألا ىف ىءارتت تذخأ ذئنيحو ءايئاهن ماد / ه2 ةنش نافوؤتلا رجح .ق“تطقسو

 م37١٠/ه854860 ةنس ةطلام ىلع نامرونلا ىلوتسا دقف ,ىقيرفإلا لحاسلا ىلع ميسج رطخ

 م217١1١/ه281/ ةنس ىقيرفإلا لحاسلا ىلع ةيبيلصلا برحلا ةيلقص كلم ىناثلا راجور نلعأو

 اودر بارعألا نم مهءارو نمو اهلهأ نأ ريغ ءاهروس بقتيو سلبارط رصاحي الوطسأ زّهجو

 ندب حت ىلا وه «ترعلا خويش نم خيش ثبلي مو .هتحلسأ اومنغو هباقعأ ىلع لوطسألا

 .ءاهيلهأ ضعب اهئاطلسو اهتدايس ىف هعزانو .هسفنل سلبارط صلختسا نأ ىميمتلا 7

 ةلودلا فعض نم ىقيرفإلا لامشلا هيلإ راص ام نوملعي نامرونلا ناكو .برحلا اهنيب تبشن

 ىلحاس طيرش نم مهعبت امو اهئاحنأو ةيدهملا ىف هئانبأو زعملا نب ميت ءاوزناو ةيجاهنصلا ةيريزلا

 ةيدهملا ىلع ىلوتسا نأ ىنامرونلا لوطسألا ثبلي ملو .سباقو سقافصو ةبرج ةريزج هب ,قيض

 الدبو ءاهيلع ءاليتسالا ديري سلبارط ىلإ داعو 48١١/-ه6057 ةنس سقافصو ةبرج ' ةريزجو

 نييبيلصلا امهئادعأ رودص ىلإ اهاهجويو امههتحلسأ سلبا رط ىف ناتعزانتملا ناتئفلا دمغت نأ خم

 'اولخدو ناونسألا اوقلستف ,نامرونلا اهئادعأل ةصرفلا ايه كلذبو .نالتتقيو نايراحتي 8

 . اوكرتو ,ةيلقص كلمل اهنودؤي ةيزج اهلهأ ىلع اوضرفو لتقلاو بلسلاو ببهنلا ىف |ونعمأو سلبا رط
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 ةرشع نم انوكم اسلحجي ا فلأ ذإ ءايروش (كح اهمكحف .حورطم نب ىيحي ىبأ دي ىف اهمكح
 .ءاهروفا نتينت ىف لواوتلاو وواشعلل ةئيدملا جراخ دجسم ىف مهتاعامتجا نودقعي اوناك خويش

 ْ اهلهأو حو رطم نبال هو .تاونس رشع نم رثكأ سلبارط نومكحي نويلقصلا نامرونلا لظو
 0 ىلع ىلوتست ترا ىتلا نيدحوملا ةلود رون وه « ,ىصقألا برغملا ىف ةحساك ٍةوق 0

 ةلمح نم صلختلا ىف نوعلا دي مهيلإ دق : نييسلبارطلا سوفن ىف لمألا مظعف .برغملا
 ,ةيلقص ىراصنل ةيزج مهئادأل بضغلا مهب دتشي ىتح م10 هن اوت امي سلا

 . نع اهنوحبذيو ءاقرح رانلاب اهتويب نوقرحيف .ةيلقصلا ةيماحلا ىلع نومجه ىلايللا ىدحإ ىفو

 نيدحوملا ةفيلخ لزنيو .ةيناث سلبارطب لوزنلا ىف نامرونلا ركفي ال ىتح ءاحبذ اهرخأ
 " دفيو ءايئاهن ةيسنوتلا ةيقيرفإ لحاس نم نامرونلا درط دعب000ةنس ةيدهملا ىلع نب نمؤملادبع
 0 حورطم نبا ىلويو ؛مهب ىفتحيو ,ءسلبارط تالاجر نم دفو سأر ىلع حورطم نبا هيلع
 نأ ةرجهلل 087 ةئس ىف ىأرف ,ةخوخيشلا هتكردأ ىتح اهالوتي لاز امو ,هلبق نم سلبارط ىلع

 لقتساو هل نذأو ,نيدحوملل سنوت ىلاو صفح ىبأ نب ديز ابأ نذأتساف جحلا ةضيرف ىدؤي
 عضوم ىف تسرو اهيلإ لوصولا لبق فقوتت نأ ةيردنكسإلا ىلإ اهقيرط ىف ترطضاو «ةنيفس
 ءيطاشلا ىلع نآلا ةفورعملا ةنيدملا « حو رطم ىسرم» :وه هيلإ نويرصملا هبسني لازي ال

 هداهج ىف لاله ىنبو ميلس ىنب فا رغاي عافتنالل نيدحوملا ةفيلخ نمؤملا دبع هبنتو .ىرصملا

 ىنب اهيف ثحتسي ةديصق مظنب نارمع نبا ىضاقلا فلكف «نيلون ألا قف «فنتملا :ىيدلا ءادعأل
 وزغ مزتعا نيح فسوي هنبا هعينص عنصو ءاميدق مهؤابأ هرصن اى مالسإلا ةرصن ىف داهجلل ميلس

 ىسلدنألا فوسليفلا ليفط نبا هقيدص ىلإ بلط ذإ م 1770/ه0577 ةنس سلدنألا ىراصن
 اهلهتسا ةبهتلم ةسامح ججأتت ةديصق مظنف ةيسافع ةديعت, هنارعألا: نيتك نأ روهشملا
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 بئاغرلا ءانتقاو ىداعألا وزغل براغملا وحن ليخلا رودص اوميقأ

 ىبلق :ةيناث ةديصق ليفط نبأ مهبلإ لسرأف :نيدحزلا ةقيلك تسوي لع .هدوفوي رخاتو
 دقي ا نأ نظلا .نيكأو ,سندنألا ىف ىراصنلا وزغل هجتملا هشيج ىف اومظتنا مهنم نوريثك فسوي
 .سلدنألا ىلإ هب زاج ىذلا رفظملا هشيج ىف نيريثك مهنم دنج هدعب نيدحوملا ةفيلخ بوقعي
 ىلا ه5 ةقم ةروهشملا :كرآلا ةعفؤ لافشلا ىراصن نم . مهعم اوناك نمو نييلاتشقلاب عقوأو

 رف 14 فينك. نينلا ىادعأ) اهيفع قرد

 ؛ لسرأ دق ناك ىبويألا نيدلا حالص ىخأ قنا ىودلا نشأ ندظملا نأ ةقزب نع انك دعا ل ردو
 : نيكتارق نب ميهأربإ امه ءاههيلع ءاليتسالل هداوق نم نيدئاق ةيسنوتلا ةيقيرفإو ايبيل ىلإ

 ايصال تأ حلا ةسفروتلا ةيقيرفإب ةصفق ىلع ءاليتسالا عاطتسا لوألا نأو شوقارقو



 م

  ,نازفو ةلجوأ ىلع ءاليتسالا عاطتسا ىناثلا نأو م4١1١ا7/ه087 ةنس نيدحوملا ةلود

 هجئناو ءنييلالطا بايد ىنبو حاير ىنب نوعي 0174 ةنس ةدودحم ةرتف سلبارط ىلع ىلوتسا اك

 هذه ىفو 081 ةنس نودحوملا هنم اهيلع ىلوتساو ,ةيسنوتلا ةيقيرفإب سباق ىف رقتساو ابرغ

 نيدحوملا ةلود ىلع نغطضي نيفشات نب فسوي ديفح ةفرويم بحاص ةيناغ نب ىلع ناك ءانثألا

 ىلع مدقي نأ ىأرف .ءسلدنألاو برغملا نم نيطبارملا ةلود باحصأ نيفشات نبا ةرسأ كلم ةلازإ

 شوقارق دجوو ,نيطبارملا كلم دادرتساو نيدحوملا برحل اشيج مهتم نوكيو سلبا رط بارعأ

 ةلواطتم اددم شوقارق دي ىف هدي عضوف .نيدحوملا ىلع ضاقتنالل بارعألا ءالؤه عفد لواخحب

 سباق ىلع شوقارق نم نودحوملا ىلوتسا نيحو .ةقطنملا ىف تابارطضالاو لقالقلل نيريثم
 م188١١/-ه0/84 ةنس ةيناغ نب ىلعب نودحوملا كتفف ماعلا رادو ءاركمو ةارادم مهل هتعاط نلعأ

 ,ةفلتخم كراعم ىف مهدونج عم كبتشاو .نيدحوملا ىلع بغشلا ىف هفلخف .ءىيحي هوخا هقفاري ناكو

 ةيناغ نب ىيحي راتخاو م7١٠17١/ه019 ةنس سلبارط ىلع ءاليتسالا ىف شوقارق عم كرتشاو

 هرصاحف .شوقارق نيبو هنيب ام دسفو ,ءسقافصو سباق هتلاوو ,ىزاغ نب نيفشات اهيلع ايلاو

 1٠١1 ةنس هبلصو هلتقو مالستسالا ىلإ رطضاو هداز دفن ىتح ترس ةنيدم ىبونج نادو ىف

 سنوت نم برقلاب ةيناغ نب ىيحي عم اورادأو م١17١ 7/ه4١7 ةنس سلبارط نودحوملا درتساو

 نيب لقنتي لظو ءابراه بونجلا ىلإ رفو ,ةقحاس ةمئيزه اهيف مزه سيطولا ةيماح ةكرعم 17١ ةنس

 - نودحوملا اهيلع ىلوتسا ذنم - سلبارط تلظو .ةرجهلل 71١ ةنس ىفوت نأ ىلإ بارعألا

 0 ىصفحلا ايركز وبأ سنئوتب سو اعيرس فورظلا تروطتو - سنوت مكاح عبتت

 اعلا: نرقلا ىقح ةيلاوتن انورق تقاعو اهسيسات لع: لمعلا ىف لخأو 4566 ةنس ةيضفللا

 6 ىعارزلا اهطاشن درتست تذخأو اهتدايس راطإ ىف سلبارط تشاعو .ىرجهلا

 لظو .ىراوهلا رمعم نب نارمع ىسوم وبأ رصعلا اذه لئاوأ ىف نييسلبارطلا اهتاضق نم رهتشاو

 هيواتفو ةفاكحأ ةرهش تواطو ماه 1/01 ةنس ىتح اهب ريصبلا لداعلا ءاضقلا ىلع موقي

 ىلوو .سنوت : : هتمصأع ىف ءاضقلا هيلإ دنسأو هاعدتساف ىصفحلا رصنتسملا اهتاطلسو سنوت ىلإ

 ةرجهلل 17/8 ةنس كر 11/0 / األ ع ةنس ىض قئاولا ةئبا رصنتسملا دعب ةيسنوتلا ةيقيرفإ

 قوزرم نب دمحأ ةرامع ىبأ نبا ىمسي ةياجب نم ٌّىعد - ذئنيح - رهظو .ميهاربإ همع اهالوتو

 ىف ىعداو .ةساملجس ىلإ حزنو .هتدلب ىف اهنهتمي ناك ىتلا ةكايحلا ةنهم كرتف كلملا ىلإ حمط

 ,كانه حجنت نل هتوعد نأ رعش هنأ 1 «مهضعب هعيابو .رظتنملا ىدهملا هنأ كانه بارعألا

 لضفلا همسا نأو عولخملا قثاولا ةفيلخلا نبا هنأ ىعّداو ءسلبارط بارعأ نيب لزنو .مهكرتف

 ايبيل ىبرغ ىف نادلبلا ضعبو سلبارط هل تنادو ,هترصن ىلع ميلس ىنب نم نوريثك هعيابو

 ىنب نم رباص نب مغرم سليارط ىلع ىلوو 18١ ةنس سنوت ىلع ىلوتساف مدقتو سنوت ىقرشو

 .ىنولشربلا نوجارأ كلمل هوعابو ,ةرجهلل 587 ةنس مهتاراغ ضعب ىف نويلقصلا هرسأو .ميلس
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  لسرأو 787 ةنس نييصفحلا هئابآ كلم درتسا نأ ايركز ىبأ نب رمع ىصفحلا ةفيلخلا ثبلي ملو
 كلم :لسرأ 784 ةنس ىفو .هتعاطل اهيف انعذم ةلاسر ىناتنطا ىسيع نب دمحم سلبارط ىلاو هيلإ
 تابوت اهبل ءاليتسالا ديري سلبارط ىلإ ةلمح رباص نب مغرم هريسأ عم 184 ةنس نوجارأ
 جحلا ةضيرف ءادأ ىلإ ههجوت ءانثأ ىف ىصفح ريمأ 7١8 ةئس سلبارطب لزنو .عيرذلا لشفلاب

 هنولجي اهلهأ ت تلعج ةرتف اهب ماقأ ٠ ا ع ا ل
 تلتخا ناتفيلخ هالوت ذإ ءاذيدش اًءوس ءاس دق ةيسنوتلا ةيقي رفإ ىف مكحلا ناكو .هنوردقيو
 نيض رحب روكذملا ريمألا ىلإ سلبارط لهأ نم نوريثك ثدحتف .اًئّيس الالتخا امهدهع ىف ةلودلا
 هترصنو هدييأتب هل اودهعتو اهب مكحلا نوئش حلصي ىتح سنوتب ةفالخلا ديلاقم ىلوت ىلع هل
  ىلي لظو .ةعيبلا اهيف هل ترلخاو ما١171/-ها/١١ ةنس سنوت ىنايحللا لتحاو ,ةطخلا تحجنو
 ريمأ هتمواقمل اهرخآ ىف ضهنو ,تاونس تس ةدمل انسح افيرصت اهرومأ فرصيو اهنوئش
 اهنم دوعي نأ المآ سلبارط ىلإ أجلف .هيلع راصتنالا نم سأيلا هلخاد امنأكو رئازجلاب ةنيطنسق
 سلبارط ىف نّوكي ذخأو .ةبرض ىبأب بقلملا دمحم هنبال سنوت ىف مكحلا كرتو .هرصنت عومجب
 رعشو .ةيرض ين هنبا ىلع بلغت ةنيطنسق ريمأ ن نأ ريغ ,ةيبيللا نادلبلا نم اريثك هب حتف اشيج
 لع افيط اج لجو ةيردتكتسالا للا اري سلبا رظ نفي لحرف“ ءانمآ دعي مل سلبارط ىف هعضو نأ
 .نارمع نب دمحم هرهص ىلإ اهيف مكحلا كرت دقف سلبارط امأ قوت نأ ىلإ نووالق ن ناطلسلا
 نم اصخش مهمكحل هدعب اوراتخاو م117277/-ها/1 5 ةنس اهلهأ هيلع اتا وأ ىلإ ان وتقت لي :لظو
 ىف رامع ىنب ةلود تسسأت هبو ,رامع نب تباث نب دمحم نب تباث وه ةيبان ةيسلبارط ةرسأ
 :ءاسوست ةرمبألا هذه قم قالوألا :ناريمألا :لظو 4 8 ةنس ىلإ ةرجتهلل آل" 9: ةقينم قه نسلبارط

 ىلع نوددرتي اوناك ةونج نم اراجت نإ نودلخ نبا لوقيو ,ةنسح ةسايس اهميلقإو سلبارط
 تباث نب دمحم نب تباث رامع ىنب نم ثلاثلا اهريمأ دهعل اهتانيصحت فعض اوظحالو سلب ارط
 نأب نورهاظتي اهقاوسأ ىف اورشتناو .اهئانيم ىف مهوطسأ عمجتو .اهتمجاهمب كلذ مهارغأو
 اوقلست م1100/ه103 ةنس ىلايللا ىدحإ ىف وأ ليللا ىو علسلا ةلدابمو ةراجتلا مهضرغ
 مهراصح ءانثأ ىف رارفلا لواح وأ تباث ٌرفو ٠ .اهلهأ .نم ةلفغ ىف اهيلع اولوتساو سلبارط راوسأ

 ماع وحن سلبارطب نويونجلا لظو .هلتقف هتليبق ىداعي نمم بارعألا صعب هآرو ءاهب هرصقل
 ةيسنوتلا ةيقيرفإ ىف سباق مكاح ىكم نبدمحأ سابعلاابأ فينحلا نيدللو اهلهأل ةيمحلا تعفدو
 رانيد فلأ نيسمخ كلذ ءاقل بلطف اهنع حوزنلاو اهئالخإل ةيونجلا ةيرحبلا دئاق ضوافي 3 ىلإ
 ,نيسمحتم هل اهوعفد .ديرجلا دالبو ةّماحلاو سباق لهأ نم ىقب المك او هدنع ام عمجف ءأبه
 عيب اًعدوتسمو ةيلصنق اهيف مه اوكرت ذأ دقي نسلبارط قويوتملا  زايو كم نبا ا
 نمح رلادبع هنبا اهيلع هقلخو ماها ةنس هتافو ىتح ىكم نبا اهنوئش ىلوتو .مهعلس
 ا ل نع د كباث عب دمع نري لكما :زامع نو ةزينأ ةانبآ كحاقاكو
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 ىف اهلهأ هناعأو ءاهرصاحف .لوطسأ ىف م107١. /هالال؟ ةنس اهيلإ داعف ,ةيردتكسإلا ىلإ :

 ركبوا اهيلع لوعتا' الو. هريص مرينا ىسرلا قع نيا وفل ىتح .اهيلع هئاليتسا

 سلبارط نوئش رّبدي ركبوبأ لظو سياق هموق ةدلب ىلإ امركم هلسرأف ,نمحر لا دبع هل ملستسا

 نولمح ةرسالا ءانبأ ذخأو م97١1/ه ٠ ةنس ىتح نارمع هوخأ اهيلع هفلخو .ةنس نيرشع

 ىحيسملا ةيلقص كلمي ةناعتسالا رامع نب ىلع وهو مهدحأ لواحو .ءضعب دض مهضعب حالسلا

 ةنس هسفنب سلبارط ىلإ بهذي زيزعل دبع سراف ابأ ىصفحلا ناطلسلا لعج ام

 ةريظح ىلإ اهديعيو ركب ىبأ نب ىيحي : :رامع ىنب نم اهتالو رخآ اهنع لزعيو م٠٠1١ :٠ /هم

 ةالولا لظو .سلبارط ىف رامع ىنب ةلود تهتنا كلذبو .هداوق دحأ اهيلع ىلويو ةيصفحلا ةلودلا

 .تالمح ضعب انايحأ اهيلإ نوهجوي أوناكو ءىرجم لا عساتلا نرقلا ىف اهنوئش نولي نويصفحلا

 نيحو .سلبارط ىقرش ءاروجات اهيف غلبو 877 ةنس ىصفحلا نامثع ورمع ىبأ ةلمح اهرخآو

 دحأ هسأري ىروش سلجم ايتاذ امكح مكحت سليارط تذخأ فعضلا ىف ةيصفحلا ةلودلا تذخأ

 ةنس ذنم اهمكحو اهسلجم سأر ىذلا هللا دبع خيشلا مهرخآ ناكو .نيببانلا خويشلا

 .م١٠10//ه917 ةئس ىنابسإلا لوطسألا اهمجاه نأ ىلإ م1217١/ه4

 هللادبع ىبأ دي نم ةطانرغ ىلع ىلوتسا ىذلا ىكيلوثاكلا دنانيدرف اينابسإ ٌلوتي ناكو
 مهبقعتب ةيبيلصلا برحلا فنأتسي نأ هناطيش هل لّوس دقو سلدنألا نم برعلا جرخأو ريغصلا

 ىف ةيصفحلا ةلودلل الو رئازجلا ىف ةينايزلا ةلودلل نكي ملو .هيف اولزن ىذلا ىقيرفإلا لحاسلا ىف

 ىلع ءاليتسالا دنانيدرف لوطسأ عاطتساو .ىقيرفالا لحاسلا ىمحب لوطا نيلب ارظو ستارت

 ةنس ىفو .م8١10١/ه4١31 ةنس نارهو ىلعو م6١16 /ه١٠55 ةنس رئازجلا ىف ريبكلا ىسرملا

 اهتانبا, نم ةفيع ةفزاقم كه ايلتحاو ,سليارط ىنابسإلا لوطسألا مجاه م١٠ ه7

 ودعلا ةمواقمل ازكرم اهوذختاو ءاروجات ىلإ اهئاكس رثكأ اهنم جرخو :نو ريتك نم اهنف نيستا

 نيبو اهنيب ةيراجتلا اهتكرح تلطعتو طاشن نم سلبارطب ناك ام لك فقوت كلذبو .ىبيلصلا

 اهلها :لاوخأ :كءدانسو يرقلا قف هوو ةرقينا او ةنلقم نيبو اينيب اًضياو قرتقلاو ةيردنكسإلا

 ةطلام ناسرف ىلإ اينابسإ كلم سماخلا لراش ةنيدملا ملس م١107 /ه89157 ةنس ىفو ,ةيداصتقالا

 ريثك لظو .ءوس ىلع اًءوس دادزت سلبارط ىف لاوحألا تلظو ءانحوي سيدقلا مساب نيفو رعملا

 .ةمواقملا زكرم ءاروجات ةنيدم ىلإ اهنورداغي اهناكس نم
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 ْ] ىنامثعلا دهعلا ىف
 اًدفو ءاروجات لهأ بختناف ءاهتوق جوأ ىف ىرجملا رشاعلا نيرقلاب هين اهتعلا ةلودلا تناك" +
 ناسرف درطو اهميلقإو سلبارطل اهتيامح اهنم ايلاط ةلودلا كلتب اثيغتسم لوبناتسإ ىلإ بهذ
  ادارم اغألا اًروف رمأو .ءايرك ءاقل ناميلس :ىامثعلا ناطلسلا مهيقلو ءاهرايد نم ةطلام
 اًحماج اهب أشنأو م1000 /ه3901 ةنس ءاروجات لزنو ةقطنملا لاوحأ ىلع فرعتلل مهتقفارمب
 نأ ىنامثعلا لوطسألا دئاق اشاب نانس رمأف ,ةقطنملا ىف لاوحألاب ناطلسلا ىلإ لسرأو .ةسردمو
 اشاب نانس رمأف .سلبارط نم ةطلام ناسرف جارخإل اغأ دارم عم ةيبرحلا تايلمعلا ةفاك قسني
 كئلوأل هتمحاهمب رئازجلا مامأ لوطسألا نم عطق ضعبب - ذئنيح - اطبارم ناك ىذلا توغرد
 ةطلام ناسرف هل ملستساو ءسلبارط مجاهو هرمأل اوت عدصو ٠ ءاهنم مهدرطو سلبارطب ناسرفلا
 دارم ناكو .ةينامثعلا ةلودلل ةعبات اهتقطنمو سلبازط تحبصأو .م1001١/-ه30/ ةنس اعيرس
 لّوحو .ةنيدملا ريمعتو ةعلقلا ميمرت ىلع اوت لمعف ' اني نكرتلا لاولا ةيضنم لغفت قم لوا اغا
 طشنت سلبارط ىف ةماعلا ةايحلا تذخأو .دجسم ىلإ ةعلقلاب ةطلام ناسرف اهانب ىتلا ةسينكلا
 ةينامكلا ةيوخللا دعاوق نم ةمهم ةدعاق سلبا رط تحبصأ ام ناعرسو :ةراجتلا اهعم :تطشنو
 لقا م1001 ةنينن تلي رط كر ىأرف ءاعي نس ةحروخيشلا هتكردأو .طسوتملا رحبلا ىف

 - اًدئاق ناكو ,توغرد ةيناّمثعلا ةلودلا لّبق نم دالبلا ىلع هفلخو .هتايح ةيقب ةيضمتل .ءاروجات
 : ليطاسأو ةنصارق دض ةيبرحلا ةيرحبلا هتايلمعل ى ربك ةدعاق سلبارط ذختاف :ايظع نرخ

 ىلإ داعأ كلذبو ,نويبروألا ىرسألاو مئانغلا اهب ترثكو ءنابسإ ريغو نابسإ نم نيبروألا
 . ندم نم اهريغو رئازجلا هذاختاو ىرئازجلا لحاسلا ىف (سوربرب) نيدلا زيخ ةريس ناهذألا
 لثملابو ,نييبروألا صئارف اهل دعترت تلظ ىتلا ةميظعلا ةيرحبلا هلامعأل ةدعاق لحاسلا اذه
 .ريواغملا نييسلبارطلاو كرتلا نم هدونجو علا ةقسم توقرح يعرلاو, عزدلا منن لزنأ
 َنْذَأو دورابلل اًرادو هل اًرصقو ةفلتخم اجاربأ اهب أشنأف ةنيدملا نيصحتب ةعساو ةيانع قو
 هلوطسأ تالمح ببسب همايأ ىف مهترثك ىلع لدي امم مهب ةصاخ ةريقم ءاشنإب نييحيسملا ىرسألل
 سلبارطب ًاقنأو :ةبراغملا :ةئائبأ نايؤ ةيافعو مالساإلا ليبس ىف ىرحبلا هدونج داهجو ةيرحبلا
 ىف نميألا هدعاس ىلع جلع هدعب اهيلوو ما1677/ه ةنس ىفوت نيح هتافر مض يظع اغماَج
 35 اشاب ىفطصم مهنم نورخآ ةالوو اشاب رفعج اهيلع هفلخو ,ةدودحم ةرتفل ةيرحبلا ةدايقلا
 قوس اه لك ىلع م108/ه ةنس ىلابجلا ىيحي وه دالبلا .لهأ نم را ىوتسا هدهع
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 ةلودلا تعدتساو ءاهرصاحو ةنيدملا ىلإ فحزو ءاهجارخ ىبجو ناطوألاو ندملا نم سلبا رطد

 نع راصحلا كفل الوطسأ تليينراو قي رتاقلا -ةكدؤعل ما1084/ه 1 ةئسناولا ةتافكعلا

 مهددا عتوفلا قلع و 1 براس بو ءرئاثلا بتععتو سلبارط

 .هتروت تهتناو ,لتقو ,بارعألا

 ةيركسع تايماح اه ةعباتلا ةفلتخملا تايالولا ىف اهتالو عم لسرت ةينامثعلا ةلودلا تناكو

 اهبراحت تناك ىتلا ةينارصنلا ةيبزوألا دالبلا لافطأ نم تناك مهترثكو ,ةيراشكنإلا اهدونج نم

 ىلإ مامضنالا ىف اوبغر نيذلا بعشلا ءانبأ نم وأ .ءالولاب اه نيدت تناك ىتلا تايالولا وأ

 اهشويج ىف اخض اًددع مهنم فلؤتو ,ةيمالسإ ةيركسع ةيبرت مهيّيبرت تناكو .دونجلا ءالؤه

 سيئر ةقرف لكلو ءقرف ىلإ مسقنت ةيماحلا تناكو ,ةريبك ةيماح وأ اًسرح اهتالو عم مهنم لسرتو

وق ةعزن زربت ىتح ىرجحلا رشع ىداحلا نرقلا ىلإ لصن امو :هوالط- قطع ىادلاب بعلي اينم
 ةي

 يايا اهالوتي نأو اهب لالقتسالل ةفلتخملا ةينامثعلا تايالولاب ةيراشكنإلا تايماح فوفص ىف

 برحلاب ىنعو ٠ اينو ربديو سلبارط مكحي ىاد لوأ رفصب ىقتلن م17 ١/ه٠ ٠7١ ةنس ىفو

 .همايأ ىف سلبا رطب نو رثكي نييحيسملا ىرسألا لعج امم ىسلبارطلا ىرحبلا داهجلا وأ ةيرحبلا

 تطشن هدهع ىفو م1774/ه5١٠3 ةنس فيرشلا ىفطصم ىادلا هدعب سلبارط مكحو

 فيعض ناكو ,ناضمر ىادلا هدعب سلبارط ل در وسلا نع نيسحتب ىنعو .ةيرحبلا

 /ىاما65 10 ل افاسلا دمع هوهص لإ! اه رس مكحلا نع ىلختو . .ةيصخشلا

 هل تناكو ,توغردو اغأ دارم دعب ماظعلا نيينامثعلا 0 ةالو ثلاث وهو (م1141-3

 نم نر هدهع ىف ىسليارطلا لوطسألا ناكو .ةينامثعلا رحبلا لاطبأ نيب ةرهش توغرد لثم

 ةنس رصم ىلع مهئاليتسا ذنم نيينامثعلا ةعاط ىف تلخد دق ةقرب تناكو ,ةعطق 1

 ةكرحو ةراجتلا تطشنو سلبارط ىف هتيالو ىلإ ىلزقاسلا دمحم اهّمضو م7١15/ه37

 لثم وهو ىلزقاسلا نامثع هفلخو ةرجهلل ٠١09 ةنس ىفوتو .ايظع اطاشن هدهع ىف نارمعلا

 ترهدزاو ؛ةنس نيرشعو ثالث وحن ىلإ اه همكح لاط دقو ءايبيل ةالو مهأ نم ىلزقاسلا دمحم ظ

 هدهع لوأل سلبارط رازو ءىرحبلا طاشنلا رهدزا ايك .ًيظع اًراهدزا هدهع ىف ةراجتلا

 ضايفلا مهمركو اهلهأو اهينابمو سبلبارطب ديشي اهيفو .جحلا ىلإ ةروهشملا هتلحر ىف ىشايعلا

 .داهجلل ةدعم اهريظن لق بكارم هلو .ودعلا ىف ةياكن هل نإ لوقيو ىلزقاسلا نامثع اهيلاوو

 لمحت تناكو ,نيدلا ءادعأ داهجل جرخت ىهو نفسلا وأ بكارملا هذه نم ةتس ىأر هنأ 0

 اريثك تلت :ةناكوب.ناهأ رب نيخ والعلل باهرا ةعضتم تت لاوقي كدع ةيعرخ تاق فلا نعل

 ةفرغ نيعست وحن هب ناك اًريبك انجس مه ىنبي ىلزقاسلا نامثع لعج امم ىرسألاو مئانغلا نم

 | توغرد رصق ىف تاعاقلا ضعب لعجو .ىلزقاسلا دمحو رفص ىادلا ىنجس بناجب ةنازنز وأ
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 ةيلديص ىفشتسملاب قحلأو .ءابطألا نم ةفئاط مهتياعرل .ضصخو .ىوتس الاب اضاخ نشتيم
 رخبلا تايويرق ردع هنأ اك ءاعيذب | رضق ةسقنل اقناو .ةيودألا نم مهمزلي ام ريضحتل

 ناك ابك ةفرغ ةئام هب ناك اًريبك اقدنف م1164/ه 10: نيبو قيوب«عوبلا ىلإ ةحئاق لارا

 نا ىلإ رهدزم نارمعو رارقتساو نمأ دهع هدهع ناكو ,ةدلبلا قاوسأب قعر .هتحاس ىف رئب هب

 ةنس ىفوت ٠١ ٠ ترثكو ايبيل مكح ىلع ةيصخشلا فاعض هدعب تاياد بقاعتو .م1171/ه -

 ىقح سلبارط فصقب ديدهتلا وهف اون اقوي :ةيهن رفو ةنةيلخنا ةيووالا ليطاسألا تاديدهت

 اهتاياد نم ابلط مهيلإ مهدرت سلبارط تناكو .مهيلإ مهارسأ عاجرإو مهتضوافم ىلإ رطضت

 مامإلا دمحم ىرجهلا رشع ىناثلا نرقلا لئاوأ ىف اهتالو ريخ نمو .مالسلا ىف ةبغرو ةنداهملل

 قوسب ادحسم هل ىبو ءاسنرف ةصاخو ةيبروألا لودلا ضعب عم ةنسح تاقالع ,ماقأ ىدلا

 ىطوءانرألا ليلخ هدعب ىلاولا حمسو .ريرحلا قوسو قوسلا اذه عاق هدو كرتلا

 )١5-٠١91ه( هل .ءسلبارط ىف امل ةيلصنق ةماقإب اينابسإل

 .ةسايس ءوسو نيد فعض ىراصنلا نم

 از عامجإ اهنم امهذقنيو ,تاماسقنالاو تاعارصلا نم ةيواه ىف ايبيلو سلبارط ىدرتتو
 ةيصخش ناكو م ١911ه “١177 ةنس ايبيلو سلبارط ىلنامرقلا دمحأ ىلوت ىلع ةيراشكنإلا
 ,نينمؤملا لم بقلتو فئاننا قةنتارو اهلعجو سليارطو ايبيلب هلالقتسا لع لمعي دخأَف ,ةيوق

 نم عفادب ةهملا فيو قو اهجا ارب اون اها وا ديدجتو سلبارط نع عافدلا نوئشب _قعي ذخأو
 اييوكيز الل ويصف اف .هل روصق ضعب ىنب اك ,ةسردم هب قحلأو اًريبك اًدجسم ىنبو «ةريبك تارايع

 نم هزيلاهدو هفوقس ىف مهل نيمكا دقو ,هيلإ مهاعد ذإ .ةيراشكنالل . هتحبذم هيف ذفن ىدذلا

 ايف - ىلع دمحم هاكاح امنأكو ,مهبغش نم افيظن ايكح دالبلا مكحي نأ عيطتسي ىتح مهولاتغا
 ةسمخ وحن ىلإ دتماو ءادينكو الداع كح همكح ناكو .ةعلقلاب كيلامملا لاتغا نيح - دعب

 ىلع سلبارطل ءاملا هؤارجإ كلذ نم .ةريثك لافع ا نكيول ةمرقلا هاطعأ امم ءاماع نيثالثو
 1 ا وبس اسال اهنمو .هب اوعفتنيو اهلهأ هي ىقسيل ايانح
 هلي ل مهريغو هلوطسأ نم نفسلا لهأ اهنم لهنيل رحبلا برقب ةيقسف ءانب اهنمو ,ةعلقلا

 ىلع ىلئامرقلا مغريل ةيرحب ةرهاظم ىف ىسنرف لوطسأ سليارط ىلإ عقدنا م1/18١/ه1
 ضفرف .ءتاضيوعتلا ضعب عفدو نييسنرفلا ىرسألا ىلإ ةيرحلا درو هلوطسأل مئانغ ضعب در
 مايأ ةثالث ةدمل اًديدش افذق لبانقلاب سلبارط فذقي ىسنرفلا لوطسألا ذخأو :فنعب -هبلاطم
 ةيناث دعي ملو رحبلا ىلإ بحسناف ىسنرفلا لوطسألا رئاخذ تدفنو هفقوم ىلع رصم ىلنامرقلاو
 ةيراجتلا ةكرحلا تشعتناو .عاجشلا فقوملا اذه نويسلبارطلا هل دمحو .ةيسلبارطلا هايملا ىلإ
 ةنس ىتح دمحم هنبا هفلخو م1740/ه08١1 ةنس ىفوت نأ ىلإ اًريبك اشاعتنا هدهعل



 ظ 6.3

 لظ ىذلا ىلع هنبا هفلخو هيبأ دهعك رارقتساو ءاخرو نمأ دهع هدهع ناكو م 177017 /ه 7

  م179617/ه8١١1 ةنس ىفوت ذإ اماع نيعبرأ وحنل ايبيلو سلبارط ىف مكحلا ناجلوص هديب
 ةنس تناك اذإ ىتح ,ةراجتلاو ةعارزلا طاشنو ءاخرلاو نمألاب هدهع نم ىلوألا ةرتفلا تزيمتو

 تلظ ىربك ةعاحجم ةئراك :اهميلقإو سلبارطب تفصع ةريطخ ةثراك تثدح م1784/ه 8

 ىلعل ريخألا دهعلا ىف سلبارط داصتقا كلذل راهناو .نوعاطلا ءايو اهعم رشتناو نيماع

 طسوتملا رحبلا لود تماقأ هدهع ىفو .ةليلق ريغ راثآ هدعب رايهنالا اذه تلظو .ىلنامرقلا
 لع لدي اع ةينملا تازاشا نيستا ام ىلع هتقداصم عم سلبارط ىف اه تايلصنق ةيبروألا

 فسوت ةنبا لتقو« وكلا: لع.هئانبا ني ءتاماسقنا تتدحت هتافو:نقيو .هرظن: رضقو هحوهو ةقح

 لغرب ىلع وه ىنامثع رماغم ةصرفلا زهتن ةناو .دمحأ هوخأ هيلع ةعاطلا اصع قشو تسلا :هاخأ

 ةنس اهيلع ىلوتساو سلبارط لزنف ءطسوتملا رحبلا ىف ةحلسم ةريغص نفس ضعب دوقي ناك

 ةرسألا' هب هتنافثسلا ذا نينوت قاب كلذل بضغو ءركذت ةمواقم نود م1717١/ه4

 فسوي ايبيلو سلبارطب مكحلا ديلاقم وتو ما7/160/ه١١٠١١1 ةنس اهيلإ تدرو .ةيلنامرقلا

 نكاح ناك هنإف مكحلا ىلع ءاليتسالل هتوخإ عم اهكلس ىتلا قرطلا تناك امهمو .ىلنامرقلا

 نيب تاقالعلا طاشنو ىراجتلا شاعتنالاو ءاخرلاو نمألاب هدهع ىف دالبلا تمعنو ءاراتمم

 لابقتسال اهذعأ اع كيد لع :قرعنلاو فرقلا لع حاتفنالاو ءىطاوشلا ندمو سليارط

 .ثيدحلا رصعلا

 - ىداليملا رشع عساتلا نرقلا ةحتاف ذنم - دعتست تذخأ دق ةيبرعلا راطقألا تناكو

 بعشلا ةمواقم لضفب اهراحدناو رصم ةيسنرفلا ةلمحلا لوزن بقع رصعلا اذه لابقتسال
 اهقرغتسا دق ناك قيمع تابس نم اعيمج ةيبرعلا دالبلا ريطخلا ثدحلا اذه ظقيأ دقو .ىرصملا

 تذحاو «ىدالبملا ع. نمداسلا/ ىرجملا رشاعلا نرقلا ىف اهيضارأل نينناسملا لالتحا كتم

 فالتخاب اهتعرس فلتخت روصب اًديدج اثاعبنا اهئاعبنا لواحتو اهتيصخش رعشتست :اهنم لك

 - اهيف موقي ناك ثاعبنا وهو .ثاعبنالا اذه ىلإ اهعرسأ رصم تناكو ,ةصاخلا اهفورظ

 0 و وعدا و واملاو : نينكر ىلع - ةيب رعلا راطقألا عيمج

 دمحم خيشلا روهظ نع رشع عساتلا نرقلا نم ريخألا عبرلا ىف كسمتلا اذه ضختو .رهزألا

 ابروأ هيلإ تقبس ام ىلع فرعتلا نكر ىناثلا نكرلاو ,ةريبكلا ةينيدلا ةيحالصإلا هتوعدو هديع

 ثوعبلا لاسرإ ىف تايبرعلا اهتاقيقش قبست رصم لعج امم ,ةراضحلاو بدألاو دلعلا ا

 .ىلع دمحم دهعل بطلا ريغو بطلا ىف ةفلتخملا ةيملعلا سرادملا ءاشنإو برغلا ىلإ

 فسوي دهعل اهيف سليارطب هءاوضأ رشي خا :ايبيلبب تيدا رصعلا رجف نا انهيار ىفو

 لواحي فسوي ذخأ ذإ ءلاح لك ىلع ءاوضأ اهنكلو ,ةحستكم ءاوضأ نكت م نإو لئامرقلا



 عسا
 ."ةيامحلا تايقافتا نم هنم ىنحي ناك امو هلوطسأب هتيانع قيرط نع .برغلا ىلع سلبارط حاتفنا
 ةعساو تاواتإ كلذ نم ذخأت ةلودلا تناكو .طسوتملا رحبلا ىف ةيبروألا لودلا نفسل ةريثكلا .

 عفدبو ةيده كنرف فل ةئاع فسوي اهبلاطف .ديوسلا اهنيب نم ناكو ؛لودلا كلت ىلع اهضرفت

 ,فسوي هبلط ام ءادأ نم سلبارط ىف اهلصنق عنتمأو .كنرف .فالأ ةينامث اهردق ةيونس ةوأاتإ
 ,طسوتملا رحبلا ىف ةيديوسلا نفسلا ضعب ىلع هلوطسأ ىلوتساو .هتيلصنق قالغإب رمأف
 ,كنرف لا نينامث ىلإ ةيدهطلا ضخ نأ ىلع قفاوف .ءفسوي دنع ةويلبات :دينوسلا تلظسوو
 اهتفس ديوسلا ىلإ فسوي داعأو ,كنرف فالآ ةينامث :ىه اك ةيونسلا ةيرحبلا ةواتإلا لظتو
 تابع. نخع .قلا ةيكيرمألا نفسلا ىلع ضرفي نأ م7١18/ه1١117/ ةنس ىف نما روب «ةزرهم الا
 تأ نفسلا كلت تياو :ةييروألا قفسلا لغ:ضرفي ام ةلكاشت لهن ةي وتب ةواثإ طسوتملا رحبلا
 لوطسألا همزهو ءاموي نيرشع سلبارط ىكيرمألا لوطسألا رصاحو ءاهرداصف ءائيش عفدت
 رئازجلا ىلاوو ىزيلجنإلا لصنقلا نويكيرمألا لع وو حب ةلقلام لإ يحس اف «ىسلبازطلا
 .وقم نيكيرمألا لإ درو ءامهتطصاسو فسوي لبقو .قامثعلا

 اظمت ل ةيلودلا تاقالعلا ىف : ةريبك ةناكم لئامرقلا فسوي دهعل تأتحا سلبارط نأ حض خاوو
 ,بسحف ةيبروألا لودلا نفس ىلع ةيونس تاواتإ نم هضرفت تناك امب ال ؛قباس دهع ىأ ىف اهب
 ديدهتلل وأ حلاصتلاو ضوافتلل سلبارط ىلع مدقت ثثاك ىلا ةسووالا ةوقاولا ةرثكب اضيأ لب
 راعشتساو ايبيل ىف ثيدحلا رصعلا ةراشب ناك كلذ لكو .ةضورفملا تاواتإلا عفدل وأ ديعولاو
 .داصرملاب ةضبنلا هذه اوناك نييبروألا نييحيسملا نأ ريغ .ةوقب ةيبرعلا اهتيصخشل سلبارط
 عنم ةيبروألا لودلا ضيوفت اوررقو "ا ل ةنس ليباشال سكإ رمتْوم ىف اوعمجتف
 داهج نم تاواتإلا كلتب لصتي امو اهريغو سلبارط : ىقيرفإلا لامشلا ندمل ةيرحبلا تاواتإإلا
 تارهاظم دهشت سلبارط تذخأو .ةنصرق هومسو ,طسوتملا رحبلا ىف ةيقيرفإلا ةيرحبلا لاجر
  فسوي مغرت ليطاسألا كلت تذخأو .طسوتملا رحبلا لودو ارتلجنإ ليطاسأل تاضارعتساو
 اًدروم سلبارط تدقفف .ةيرحبلا تاراغلا نع فكلاو نييحتسملا .قوسألا نير: لع ىلنامرقلا

 :ةيطلا رهت انامرقلا كينويدخاو ء.اهتضبنو دالبلا ةرادإ ق ةيلع دمتعت تناك لاملا نما

 هنبال لزانتي , نأ ىلإ ةياهنلا ىف هعفد ام ,ةلودلا ىلع نويدلا مكارتل ىرخأ دعب ةنس هقيض دادزيو
 . تدرتسا ىتح ماوعأ ةثالث ريدتست دكت ملو ماله ةنس مكحلا نع ىلنامرقلا ىلع
 لباسرقلا لف هل ليتنا اذيدع نكاح امهيلإ تلسرأ ذإ ءايبيلو سلبارط ةينامثعلا ةلودلا
 'لاوط نوينامثع ةالو امههيلع بقاعتو ءايبيلو سلبارط ىف ةيلنامرقلا ةرسألا دهع ىهتنا كلذبو
 روطتلا نم ثيدحلا رصعلا تايضتقمل نوبيجتسي مهنم نوريثك ذخأو ءرشع عساتلا نرقلا
 .مكحلا بولسأبو ايبيلو سلبارطب



 ع

 نوينامثعلا ىنعو .ةمئاق دجاسملا تاقلحو اياوزلاو بيتاتكلا قف ميدقلا نيلقلا ووض كلظو

 جيرخت ىلإ اهب داري ناكو .ةنردو ىزاغنبو سمخلاو سلبارط ندم ىف ةيكرت سرادم ءاشنإب 0

 ضعب ةيرصعلا ةايحلاب مهلصي امم ةيرصعلا مولعلا ضعبب اهيف بالطلا ملأو .ةلودلا ىفظوم

 ةغللاب اهب نوملعتي نم لصت سمخلاو سلبارط ىف اه سرادم يشنت ايلاطيإ تذخأو .لاصتالا

 ىف رشع عساتلا نرقلا ناكو.ايبيل لالتحا نم هيوتنت تناكامل اًثيبخ اًدادعإ نيتيلاطيإلا ةفاقثلاو

 ىسونسلا ىلع نب دمحم اهءاشنإ أدب ىتلا ةيسونسلا اياوزلا هنم مهأو كلذ لك لمحي ايبيل

 ةيبونجلا ءارحصلا ىف لغلغتو ةيب رغما دالبلاب فوط دق ناكو ةرسألاو دلوملاو لصألا ىرئازجلا

 ةنس جحلا ةضيرف ىدأو .ءاحنألا كلت ىف ةثبنملا ةفوصتملا اياوز دهاشو .نادوسلا ىتح دالبلا كلتل

 هيلإ وعدت امو ةيباهولا ةوعدلا اهئانثأ ىف فرع اماع رشع ةسمخ ةكمب لظو م1821 همه

 وعدي نأ ىأرف .ىوبنلا ثيدحلاو ميركلا نآرقلا نم ىلوألا مالسإلا رداصم ىلإ عوجرلا نم

 برغملا دالب ىأ نكلو .ةيب رغملا دالبلا ىف فو رعملا اياوزلا ماظن هتوعدل دختي نأو .ةوعدلا سفن

 :نيدم ىبأ ةقيرط رئازجلا معتو سنوتو ىصقألا برغملا معت ةيلذاشلا ةقيرطلا نإ .هاياوزل هراتخي

 اهب عيشتال - اهيف ةقرب ةصاخو - ايبيل انيب ىرخأ قرط نادلبلا كلت ىف نيتقي رطلا محازتو

 'ىدابمب ةلاهجلا ريجايد ىف نيقراغ اهلهأ ارو ةيوقبلا اهءاحنأ راز دق ناكو ,ةنيعم ةيف وص ةقيرط

 ماقأو .ةقرب لزنو .داشرلا ليبس ىلإ مهيدهت ةوعدو عاد ىلإ ةجاح ىف كلذل مهو هميلاعتو مالسالا

 ةكم ىلإ داعف ,هتوعدل نوبيجتسي سانلا ىأرو ءاهب رضخألا لبجلا ىف ءاضيبلا ةيوازلا هسفنل

 ةحاو ىلإ ءاضيبلا ةيوازلا نم هتوعد زكرم لقنو ةقرب ىلإ عجر مث .هلهأ اهب كرت دق ناكو

 وحن اه حبصأ ىتح .ىدهملا دمحم هنبا دهعو هدهع ىف رشتنت ةيسونسلا ةوعدلا تذخأو«بوبغج

 ةيبرعلا ةيمالسإلا ةظقيلا تمع كلذبو .ةنردو ىزاغنب ىف اهرضحو ةقرب ىداوب ىف ةيواز ةئام

 اهتعاشأ ذإ ىلنامرقلا فسوي دهع ىف اهميلقإو سلبارط ىلإ تفتت تذخأ اهؤاوضأ تناك قتلا

 عساتلا نرقلا ناك فيك حضويام هلك كلذ ىف لعلو .اهرضحو ةقرب ىداوب ىف ةيسونسلا ةوعدلا

 .بدا ريغو بدأ نم هب لصتيام لكو ثيدحلا ايبيل خيرات ادبم رشع



 ن اشملا اضع ظ

 "”ىبيللا عمتجملا

١ 

 ناكسلا رصانع

 ايدق اونطوتسا نيذلا ربربلا نم ةقيرع تالالس - ةقيحسلا نامزآلا ذنم - ايبيل ناكس

 مهئشنم لصأ نايب ىف نوخرؤملا فلتخاو .ىسلطألا طيحملا ىلإ رصم نم ىقيرفإلا لامشلا
 نم اورجاه برع مهنإ لئاق نمو .نيطسلف نم برغملا دالب ىلإ اورجاه مهدودج نإ لئاق نمف
 طالخأ مهنإ ىربطلا لوقيو ءلامشلا برع نم مهلصأ نإ لب لاقيو ءريمح نم : ةريزجلا بونج
 وحنلا اذه ىلعو .ماح نب ناعنك دلو نم مهنإ نودلخ نبا لوقيو ءمهريغو قيلامعلاو ناعنك نم

 نم مه وأ نويماح مه وأ نييماسلا برعلا نم مه لهو مهلصأ ىف نوخرؤملا برطضي
 نيدلا تقنتعا نيح مهنم لئابق نأ فورعمو .مهرايد نم ايدق اوجرخأ نيذلا ٍنيينيطسلفلا
 جتا يسع :سشسايشحخا وهو ,ةيناندعلا لئابقلا ضعب ىلإ وأ ريمح ىلإ تبستنا ةيارفتو فينحلا

 .ةيبرع لوصأ ىلإ نوعجري

 كلذدب مهامس اخنإ 1 هسا اومس نيذلا مه ىقيرفإلا لامشلل ناكسلا ءالؤه سيلو

 ريغ ةغل ملكتي ىذلا نومحاالا : اهانعسو 4 نسور بزل : ةيقيرخأإلا ةملكلا نم اًذخأ نامورلا

 ايفارغجلا بتك ىف ايبيلو ىخامشلل ريسلا باتكو بتك هتشيعمو هناكسو ىبيللا عمتجملا ىف رظنا )١(
 مجن فسوي دمحمو سابع ناسحال تالحرلاو نودلخ نبا خيرات ةصاخو اثيدحو اميدق خيراتلا

 عبط) ىجان دومحمل برغلا سلبارط خيراتو دمحم ةعماج عبط) نازولا نسحلل ايقيرفإ فصوو

 ىف ةيضابالاو سابع ناسحال ايبيل خيراتو (توريب عجارو ءزوبدل ريبكلا برغملا خيراتو (دوعس نبا

 لبهنملاو نيرسنلا تاحفنو رمعمل خيراتلا بكوم (سنوت عبط) ىناجتلا ةلحر لثم تالحرلا بتك
 ىوازلل ايبيل مالعأو ىراصنألا بئانلا دمحأل بذعلا 20ضرألا ةروصو (طابرلا عبط) ىردبعلا ةلحرو
 بتك ىف ايبيلو رمع راتخم دمحأل ىفاقثلا طاشنلاو مجارتو ىركبلل كلامملاو كلاسملاو لقوح نبال

 .مجن فسوي دمحمو سابع ناسحال ريسلاو خيراتلا نبال ناميإلا ملاعمو سوفنلا ضاير ىف ىكلاملا
 ظ ىراذع نبال برغملا نايبلاو ىجان نباو غايدلا
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 حتف نيحو .امنومهفي ال ةمهبم اتاوصأ نامورلا ىلإ سايقلاب ةبراغملا ناسل ناك ذإ ,ةموهفم
 نمو .هومدختساف ءاهناكس ىلع قلطي «ربربلا» مسالا اذه اودجو ةيبرغملا دالبلا برعلا

 مالكلا ىف ةمتمتلا هب داري ذإ ,ىقيرغإلا ىنعملا نم بيرق ىنعمب ةيبرعلا ىف ربرب لعف نأ بيرغلا

 .مهفي هل ثيحب

 سر و ٍرْضَح ىلإ ةايحلا بولسأ ثيح نم ةمخضلا ةمألا هذه نوباّسنلا مّسقيو

 ةماتكو سلوتو ايبيل ىف ةوازفنو ةراوه لثم ةيلامشلا ندملا ناكس مهو سناربلا نيلوألا نومسيو

 قوت يبا عمان لك رلا :تينانلا ةزهستو .ىيضقألا ءترقلا ىف ةدومصمو رئازجلا ىف ةجاهنصو

 اوناك ايبيل لهأ نأ نونظملاو سلب رطب ةنيوقنو ةق داو دنا وا لش نو احيضلاو تامل ناكس

 ىف نانويلاو سلبارط ىف نويقينيفلا مهيلع مدق ىتح .ىعارملا ءارو لاحرتلا ىلع الوأ نوشيعي

 لزنو .نايدولاو لوهسلا نم اهءارو ايفو اهيف نورقتسي نويبيللا ذخأو ندملا اوأشنأف .ةقرب

 كلذبو .اًعيمج ةقربو سلبارط نامورلا حستكاو ءسلبارط ىف نييقينيفلا عم نوينجاطرقلا

 اهتلزنو نامورلاو نانويلاو نييجاطرقلاو نييقينيفلا نم اميدق ايبيل تلزن ىتلا رصانعلا ترئثاكت

 لجأ نمو قيقرلا ىف راجتالا لماعب نييقينيفلا نمز ذنم جونزلا نم تالالس - اهزنت تلظو -
 - نييجاطرقلا نمز ىف ايبيل تلزنو .نازف ىف نورثكي اوناكو ءىعارملاو عرازملا ىف مهب عافتنالا

 تيب دبعملا سوتيت بيرخت دعب لئملابو .دوهيلا نم تاعامج - داليملا لبق ثلاثلا نرقلا ذنم

 .ناملألا لادناولا نم تاعامج ىداليملا سماخلا نرقلا ىف اهتلزنو .داليملل 7١ ةنس سدقملا

 ايبيل تالالس نأ كلذ ىنعمو .نييرصملا طبقلا نابهر ضعب اهب ةيحيسملا- سئانكلا ةمدخل اهزنو

 :ةميدقلا ثالثلا ملاعلا تاراق نم ةريثك ةيبنجأ ةيسنج رصانع اهيلع تدفو رب ربلا نم ةليصألا

 نامورلاو قيرغإلا ىف ةلثمم ابروأ نمو .دوهيلاو نييسجاطرقلاو نييقينيفلا ىف ةلثمم ايسآ نم

 ذخأو ,ىبرعلا متفلا لبق هلك اذهو .نييرصملا طبقلاو جونزلا ىف ةلثمم ايقيرفإ نمو ءلادناولاو

 اهب ناك نمو ةلسابلا مهشويجو برعلا نم ةصاخو ةدفاولا سانجألا نم ديزم هدعبو هعم اهزني

 ىف ايقيرفإو ايبيل ىلإ ىربكلا برعلا ةرجه ىسنن الو .رصمو ماشلاو قارعلاو سرفلا نم

 ىناثلا) ىرجملا سداسلا نرقلا ذنمو .ةقرب ميلس ونب نطوتسا دقو ىرجهلا سماخلا نرقلا

 رثاكتو «نابسإلا رجح ىف مهندم طوقس ءانثأ ىف نوريثك نويسلدنأ اهزني ذخأ (ىداليملا رشع

 نم مهرايدب ىقب نم نابسإلا جرخأ نيح ىداليملا رشع عباسلا نرقلا لئاوأ ىف مهطوزن

 م1015 عيب .ناسالا اهلثعا نين ةيئاهشإ: نسأ .نطعب سلبارط :تلزنو «نملسلا

 ىذلا ىنامثعلا دهعلا ىفو .ةطلام ناسرف مهدعب اهلتحا نيح ةريثك ةيطلام رسأ اهتلزن لثملابو

 نم اهولزن نم بناجب ةيكرتلا رسألاو كرتلا نم ريثك ايبيلو سلبارط لزن ةلواطتم اًيقح لظ
 .نسكرشلاو داركألا رضانع .ئوس كرتلا دونجو ةيراشكنإلا
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 ىفو مهيف ىبرعلا حتفلا دعب وأ اثيدحو ربربلا ىف اهدق رصانعلا هذه نم ريثك جمدنا دقو

 .,ةيصخشلاب اًروعشو امارتحاو البن اهرثكأو ايبيل ىف ةيساسألا رصانعلا (ئاد اولظ دقف برعلا

 ةريبك ةدحو نكت اهنإءايبيل تلزن ىتلا رصانعلا لك مغر ,ةماع ةفصب لوقت نأ عيطتسنل ىتح
 نم ىبرعلا هجولا زيمت نأ عيطتست ال ثيحب ضعب ىف مهضعب جمدنا دقل لب ءربربو برع نم
 .ىربرب ريغو ىربرب نيب قرك 0 ةيبيل اعيمج هوجولا تحبصأ دقل لب .ىربربلا هجولا

 ةشيعملا

 اهيبرغ ةتاربص اهعم اوماقأو مهتراجتل ازكرم نوكتل سلبارط ىف اوماقأ نييقينيفلا نأ انب رم
 ةنيدم :ندم ةعبرأ اهيلإ اوفاضأو ,نيريس ايبيل ىقرش ىف قيرغإلا ماقأ لثملابو ءاهيقرش ةدبلو
 لوح ندملا هذه لكو .ىزاغنبو ,ةيلاحلا هركوط ناكم ةنيدمو ,ةقربو «ةيلاحلا ةسوس ناكم

 طاشنلا ةراجتلا تلظو .ةقيحسلا روصعلا ىف ةيراجت زكارم تناك دالبلا ىقرش ىفو سلبارط
 لحاسلا ىلع اهعم ماقت تذخأو ,ةيضاملا روصعلا لاوط مهل اشاعم اهنوذختي ءاهلهأل ىساسألا
 ,ترسو هتارصمو نطيلزو هدبل اهيقرش ىلإو سلبارط ىبرغ ةواوز لثم ىرخأ ندم ىبيللا
 ةراجتلاب نونعي اوناك ندملا هذه لك ناكسو .ةقرب ميلقإ ىف قربطو ةنردو ةيثملطو ةيبادجأ لثمو

 رحبلا ضورع نم نفسلا مهيلإ لمحت امو بونجلاو نادوسلا نم لفاوقلا 11 لمحت امو
 ضو ودل تناعاتملا "نع. .انللذ :تناون لا < وكي. اوتاكو ..لامشؤ اذ زق طسوتلا
 هكاوفلا نم اهب» :الئاق سلبارط - ىرجملا عبارلا نرقلا ىف - لقوح نبا فصيو ءرحبلا

 فوصلا نم ريثكلا زاهجلا اهو .ناكمي امل هبشال نيذللا ىرثمكلاو خوخلاك ةذيذللا ةبيطلا

 طاشنلا ركذي نأ ثبلي الو «ةنيمثلا ضيبلاو دوسلا ةيسوفنلا لحكلاو قرزلا ةرخافلا ةيسكألاو
 تاعاسلاو كاقرآلا ره لع ةراحتلاب ةرقو ارابتو اليل وورق بكار لارا الثاق ابي ئزاجتلا

 :ىركيلا. لوقيو «معاطملاو ةعتمألا .تورضب: «فرغملا ظرأو مورلا دلب نم اسف ان انيك

 تاعيوم ادعس تمحى اقتل نملب | رظ» انتا سكر نة عيل انع ةلفاع اوشا نسبا نلعلا»)

 عم ةراجتلا ىف اهطاشن اهيلإ دوعيو .ىرجطلا سماخلا نرقلا فصتنم ىف ةيبارعألا ةرجملا
 ةنيدم مهأ مويلا ىلإ تلظو ءاهعوبر ىلإ رارقتسالاو نمألا ةدوعو اهيلإ نيدحوملا ةلود ءاليتسا
 .ايبيل ىف ةيراجت

 ىلا يك ]رودس اهل | ةروكشملا نيستللا هدم نيد يسم وب ةرانوتلا ادن دتهتف ري ففاكو
  عباسلا نرقلا طساوأ ذنم جرملا) ةقرب ةنيدم لازتال تناك لقوح نبا اهزن نيحو ءايبيلب ةراجتلا
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 ةرثكو راجتلا نم أهو ع اهاومأ هوجو» :الئاق ىراجتلا ٍاهطاشن نع ثدحنو ةمئاق (ىرجملا

 نيف رشفو نب رغم اهبلع :نيناعو: ىزاحتلا نه اوين 1 :ب الط ,عطقني الام تقو لك ىف ءابرغلا

 نم اهيلإ ةلصاولا رومتلاو رصمب ةغابدلل ةبولجملا دولجلاو نارطقلا ىف ةراجتلاب درفنت اهنإ لاقو
 . عمشلاو لسعلاو لفلفلاو فوصلا عيبل ةدع قاوسأ اهو (ىرخألا تاحاولاو) هلجوأ ةحاو

 لقلفلل لقوح نبا ركذو .برغملا نم ةدراولاو قرشملا نم ةرداصلا رجاتملا بورضو تيزلاو

 لفاوقلل اًيصم - انب رم اك - ميدق نم اناك سلبارطو ةقرب ىءانيم نأ فيك ركذن انلعجي
 كلت تناكو .ءاحنألا كلت ىلإ اههنم ةردحنملاو اههيلإ ايقيرفإ طساوأو نادوسلا نم ةدعصملا

 علسب ةلمحم دوعتو .دولجلاو ليفلا نس وأ جاعلاو ماعنلا شيرو قيقرلا علسب ةلمح ىأت لفاوقلا

 رحبلا نيب ريبكلا ذفنملا وأ بابلا ةلواطتم انورق ايبيل تلظ ثيحب .طسوتملا رحبلاو ايبيل

 ةراجتلا راهدزا ىف ايوق الماع كلذ ناكو ,ةيب رغلاو ةيقرشلاو ةيبونجلاو ةيلامشلا هنادلبو طسوتملا

 حمقلا لثم نم ةريثك علس نم ايبيلب ناكام ىلإ ةفاضإلاب ةيلحاسلا ىناوملاو ةقربو سلبارطب

 .ةملكألاو ديجاجسلاو طسبلاو لسعلاو رومتلاو دولجلاو حلملاو تيزلاو ريعشلاو

 ثيح ةيلحاسلا ندملا لوح ىعارز طاشن هقفاري ناك ايبيل ناكسل ىراجتلا طاشنلا اذهو

 تاحاولاو ةيوارحصلا هبش ةقطنملا ىفو لابجلا نايدو فو لوهسلا ىف اهئارو نمو راطمألا رثكت

 نوتيزلا ومنيو .ءفنص لك نم هكاوفلاو موركلاو رضنخلا ةعارز رثكتو .نازف ةحاو لثم نم

 ىلع تيزلا ىف دمتعت اميدق امور تناكو .ةقربب رضخألا لبجلاو سلبارط لابج ىف ةرثكب

 ىف اهروذج مدختست ىتلا ىرادجلاو ءانحلا راجشأ ايبيلب ومنتو .سلبارط رصاعم نم هدروتست ام
 ,ءلكشلا ةيطيخلا قاروألا تاذ ةيربلا ءافلحلا ةيوارحصلا هبش ةقطنملا ىف ومنت اك ,ةغيصلا

 ردبيو .قرولا عنصل ةيحالصلا لك ةحلاص ىهو .لابحلاو فافقلا عنص ىف اهنومدختسي اوناكو

 بوبح نم اهيتأي ام ىلع اميدق دمتعت امور تناكو .ريعشلاو حمقلا نونجيو ّبحلا نوحالفلا

 هنأ ىلع - حوضوب - لدي امو ,ةقرب نم مهيتأي ام ىلإ سايقلاب قيرغالا لثملابو ,ءسلبارط

 هايملا ىراجم نم اهئاحنأ نم ريثك ىف الثام لازي ال ام عساو ىعارز طاشن اهدق ايبيلب ناك
 لامرلا نآلا هترثك انع بجحتو ,قيرغالاو نامورلا ,اهأشنأ ىتلا اهتانازخو اهدودسو اهتاونقو

 دجملا اذه اهل دوعي نأ ةيرحل ايبيل نإو .ةيضاملا نورقلا لاوط هجسنت تلظ ىتلا ليقثلا اهئاطغب
 لهسلا ىف ايبيل ءاحنأب ناكم لك ىف ءافيهلا هتماقب ىءارتي رجش مهأ ركذأ ملو .قيرعلا ىعارزلا

 ,حلبلا نم هرامثو ليخنلا دصقأو ,تاحاولا عيمج ىفو ةيوارحصلا هبش ةقطنملا ىفو ىلامشلا

 غلبيام نازف تاحاوو تاغ ةحاو ىف نأو اًعون نيثالث نع ديزيام هعاونأ نم سلبارطب نإ لاقيو
 .اعون نيسمخ

 لابجلا حوفسو ىفيرلا لهسلاو لحاسلا ىف لقألا رطشلا الإ ايبيل ىف لتحت ال ةعارزلاو
 انبل خف ةريبكلا :يرخألا ىوطقلاو .تاحناولاو :ةنوا رحضلا ةينع :ةقطنملا 3 قاسولا .نكعبو
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 . اهئابلأو اهموحلل اهنوبري مهو ,مانغألاو ماعنألا ىعر يلع نوشيعي لحر ودب ميدق نم اهلتحي
 ةمئاسلا ةرثكب 287 ةنس ىفوتملا ىسلدنألا ىركبلا هونيو .اهفوصو اهرعشو اهرابوأو اهدولجو

 نم اهتاعر ناكو .ايبيل نم رصم لهأ حئابذ ةرثك نإ لوقيو ءاهيعارم ىف عساولا اهومنو ايبيل ىف
 ةقطنم ىف اهتيشام ىعرت نأ ةليبقل قحيال ثيحب ىعرلا قطانم نومستقي ةيبيللا ودبلا لئابق |

 ىف لئابقلا نيب ثدحي ناك امك طبضلاب :برملا اهبلع تروس لاو ءاناذتتسا نوذ:ىزخا ةليبق
 ,اهتدّوعت ىتلا راطمألا اهب لزنت الف ءايبيل انايحأ بيصي فافجلا ناكو .ةيبرعلا ةريزجلاب دجن
 برغملا جاجحب - انايحأ - مهعاقيإ ببس وه كلذ ناك امبرو,ةديدش ةعاجم اهلهأ ىناعيف
 جاجحب - كنضو رقف نم نوناعي ام ببسب - دجن لهأ عنصي ناك امك طبضلاب :نملل دن الو

 نوم نم ةقربو سلبارط رافق ىف نييبيللا مويس نيف ناك هنأ ىلع .ءرصمو ماشلاو قارعلا

 نوضرعتي ال مهنأب ةرجهلل 789 ةنس جحلا ىلإ هتلحر ىف مط دهشي ىردبعلا لعج ام .جاجحلا
 .ةردنلا ىف الإ ىذاب جاجحلل

 , لاوط ايبيل لهأ ةشيعم ردصم ناك ىذلا ىراجتلاو ىعارزلاو ىوعرلا طاشنلا اذه بناجبو
 جاجزلا ةعانص لثم نم ةيوديلا تاعانصلا ىف ميدق نم نوطشني اوناك ةيضاملا نورقلاو بقحلا
 ىف ةجئار ةعانص تناكو .نوتيزلا نم تيزلا رصع ةعانصو .نويقينيفلا اهيف رهم ىتلا هتينأو
 تأيهو ,سلبارط نم هنم هنودروتسيام ىلع - ريبك دح ىلإ - نودمتعي اوناك ذإ ءنامورلا رصع
 حلملا نحطل تأيه ام .دولجلا غبد ةعانص مايقل ىزاغنب ىفو سلبارط ىبرغ ةريبكلا تاحالملا
 هلعجي امم ةئاملا ىف دحاو ةبسن ىلع الإ مويسلكلا تافلس نم ىوتحي ال هناب رهتشاو .هريدصتو

 نم جتني امب ةقرب ىف رضخألا لبجلا رهتشيو .ةدوجلا تاياغ ىصقأ ىلإ حلملا نم اًديج اًعون

 هنمو ,تاغ ىف ةصاخو ىزاغنبو سلبارط تاهج ضعب ىف رمرملا دجويو .هعمشو لحنلا لسع
 نامورلاو قيرغإلا دهع ىف هعاطتقا لوح تماق دقو .ضايبلا عصان رخآو نوللا ىدرو عون

 دياعملاو قليتامتلا نم اوءاش ام حت رمزملا اذه. ةرتك ال: تدتاتا بير قودبو..ةظيشت:ةعانص
 ىميلقإ ىف ةريثكلا ىعارملا تأيهو .مويلا ىلإ ايبيلب اماق اهنم ريثك لالطأ لازيالو .جيراهصلاو
 - مانغألا نم ةزوزجملا رابوألاو فاوصألا ةرثكل ىراحصلا نم امهءارو امو ةقربو سلبارط
 ةيئاسنلاو ةيلاجرلا سبالملا جيسن :جيسنلا نم ةعساو تاعانص مايقل حاتأ ام .لبإلاو زعاملاو
 ' مئالت انيب .ةيعيبطلا د ىييللا فوصلا ةمءالملا دشأ اهمئالي ىتلا طسبلاو ديجاجسلاو
 حافلا ادعم: لغ اينيل لها نفي هيلع شيق ناكام ىسنن هلو .مايخلا ةشمقأ لبآلا رابوأ
 بلجب ىزاغنب ىف ىرخأو سلبارط ىف ةعامج تينعو .كامسألاو ناتيحلا ديص نم ىلامشلا
 رصعلا ىتح - تناك ايبيل نأ فيك حضويام كلذ لك ىفو .اهههايم ىف ريثكلا جنفسإلا
 .قزرلا نم تابيطلاو تاريخلا ةريثك - ثيدحلا



 نيدلا

 بكاوكلا نودبعي نيينثو ةيب رغملا ميلاقألا لك نأش ةقيحسلا روصعلا ىف ايبيل لهأ نأش ناك

 اه نوميقيو نيبارقلا اه نومدقيو اعيمج ةرايسلا بكاوكلاو رمقلاو سمشلا لثم نم موجنلاو

 رشن نولواحي اوذخا داليملا لبق ثلاثلا نرقلا ذنم مهرايدب اولزن امل دوهيلا نا ودبيو .دباعملا

 ىف شيعت مهنم تاعامج تلظو ايدق تدوبهت مهنم تاعامج ضعب نأ نظيو .ةبراغملا نيب مهنيد
 ةنس سدقملا تيب ىف مهدبعم سوتيت روطاربمإلا ل نيح ديدج ددم مهءاجو .ةيب رغملا ندملا

 ميلقإ ىف نيرشتنم-ميظعلا مالسإلا حماست لضفب -برغملا لهأ مالسإ دعب مهاقلنو .داليملل ٠"
 مه ةراح ةلاحرلاو نوخرؤملا ركذيو .ءنيريسو هتارصم ىفو اهسفن سلبارط ىف :سلبارط

 .صاخ دبعم مط ناك هنأ نوركذي ابك ةراذقلا ةديدش تناك اهنإ لاقيو .ءسلبارطي

 نم اهريغو ايبيل ىف ةيلحاسلا ندملاب - ىبرعلا حتفلا لبق - ةرشتنم ةيحيسملا تناكو

 لظ امنيب ءنامورلاو قيرغإلاو نييقينيفلا تالالس نيب اهيف ةعئاش تناكو .ةيبرغملا نادلبلا
 ةوعدلا نم اهيف اوأر امل ندملا ىف مهنم تاعامج ضعب ةيحيسملا قنتعا اممرو .اينثو ربربلا روهمج
 نيد اهدعي ىربربلا بعشلا ناك ذإ .ةيلقأ اوناك ءالؤه نأ كشال نكلو .ةاواسملاو لدعلا ىلإ

 ىف ةصاخو اديدش اروفن اهنم نورفني مهلعج ام وهو .نيغاطلا نيدبتسملا نامورلا هماكح
 دتشا انيح سسقلا ضعب ءاحنألا هذه ىلإ طقس دقف كلذ عمو .لابجلاو ىراحصلاو باضحلا

 ربكأو ءبونجلا وحن وأ لابجلا وحن رارفلا ىلإ ةسواسقلا ضعب رطضاو ةينيدلا تافالخلا راوأ

 .ةيغاص اناذآ كانه ربربلا نيب دجت مل اهنأ ريغ ,ةيحيسملا ىلإ كانه ةوعدلا اولواح مهنأ نظلا

 ىلع امور تلمع ارو ,ةيلحاسلا ندملا نيب انركذ 05-- 8 رشتنم ةيحيسملا تناك بير نودبو

 تذخأو .ىمسرلا ةلودلا نيد اهنأ داليملل 7١7 ةنس نيطنطسق روطاربمإلا نلعأ ذنم اهرشن
 ةكرحلا هذه نم قبسأ اوناك نييرصملا طبقلا نأ ودبيو .اهل ةعباتلا دالبلا ىف اهرشن ىلع لمعت

 ءاطابقأ اهلهأ ناك ايبيلب قطانم نع ةيب رعلا رداصملا ثدحتت ذإ ايبيلب ةيحيسملا رشن ىف ةينامورلا
 لبق - ايبيل تفرع كلذبو ءاهيف ةيحيسملا ةيسكذوثرألا مهتديقع رشن ىلع اولمع نأ دبالو
 امور قيرط نع ةيكيلوثاكلا ةسينكلا تفرع امك ةيرصملا ةيسكذوئرألا ةسينكلا - ىبرعلا حتفلا
 .اهريغو سلبارط ىف ال اهدييشتو

 ةيحيسملا نأ نم مغرلاب ةيمالسإلا روصعلا ىف برعلا عم نوشياعتي نيتسينكلا ءانبأ ذخأ دقو
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 ه0 دس قوتملا يركبلا تبيض" دنت ذا يقعللا ىلا :اهنلغي ىشن داكو انببلا و فعتلا وف

 هنمز ىف ةيطبقلاب نوظفتحي نولازي ال لرب سلبارط ىف طبقلا دهاش هنأ ركذي ةرجهلل
 اهلحم تلحو رصمب طبقلا ةنسلأ ىف ت تفتخا دق تناك اهنأ عم ةيمويلا مهتغل ىف اهب نوثدحتيو

 ها ل
 مهتسينك .نأ :فورعمو :ايبيل ى ناثويلا نم تالالسو رسآ دؤجو اهئاقبو ةيسكذوترألا ةسيئكلا

 تييلاولا قست: نأ ةوعولا نسف نم لو ىلع لديو :ةيسك وترا ةيدرضملا ءطنقلا نييك .لذم

 ةسينك ءاشنإب اهنمز ىف نيينانويلل ناصخري ىلزقاسلا نامثعو ىلزقاسلا دمحم .نيينامثعلا

 0 ةيكيلوتاكلا ةسينكلا تلظو .ةيردنكسالا كرتابل ةعبات اهالعجو رحبلا باب برق ةيسكذوثرأ

 همتافتو لرب تيمقل | اةيق امور |: ةئلاملا ايهم كاك ىنلبا رطب و سي ناو رلا اهاقتأ للم
 هيما ةيب رغلاو ةيلاضتلا ايروأ .نه طسوتملا ربلا ق ةيبرحلا نتليارط: نقش عهرسات

 نيح نابسإلا ىنع نأ دبالو ,ةيحيسملا ةيكيلوثاكلا ةديقعلا نوقنتعي اوناكو ءاينابسإو ايلاطيإ :
 اهب قع .لئلابو ةنيسدكلا هذي اما نيرشع' ايءاولظو 85/5155 ةنس قلبا رط اولتحا
 مهدهع ىف رثك دقو ءىرخأ اماع نيرشع وحنل اهلالتحا ىف نابسإلا ونت قاع ةطلاغ ناسرف

 هضاب ةبانعلا ةيناكستشت فلا ةيلاسرإلا ةثعب ذدئنيح نم اهب ترقتساو ءسلبارطب نييطلاملا لوزن

 ةناينامتعلا تيفل :يرقلا تعيس نع ظسوتلا ردببلا ىف دوه ا ناك نع فاني ةييعييسلا

 برعلا نكي ملو ءسلبارط حتفتو ماعلا روديو م121/-ه57 ١ةنس ةقرب صاعلا نبورمع حتفيو

 ناك اك شطبلاو رهقلاب اهلهأ نوسوسيو اهنوحتفي ىتلا دالبلا نوبهني نيحتاف ةازغ نوملسملا
 .ةحمسلا هميلاعتو مالساإلل نيرشان -ءىش لك لبق -اوناك لب ,نوعنصي لادناولاو نامورلا

 هضرفي ناك امم مهذاقنإ عمو .مهتلماعم ةءاسإل ةلواحم ىأ نودو .هيلع ةبراغملا هاركإل ةلواحم نود

 ةدابع نم فينحلا نيدلا هيلإ وعدي ام عمو .دابعتسالاو ملظلا نم نامورلاو نويطنزيبلا مهيلع
 .اهيلع سانلا هللا رطف ىتلا ةيناسنإلا ةرطفلا نيد وهو .ءىش لك هتمحر تعسو ميحر دحاو هللإ

 اهمهف نع ىبرغملا زجعي لا سيلا كات قو الود ةنووهبل: نيم" يدر نوت. قيقا نين

 .دوسم الو ديس الو كال رار قوقحلا ىف ةيساوس ةبراغمو برع اعيمج نوملسملاو .اهروصتو

 نب ناسح ةصاخو ,ةسايسلا هذه نع نوردصي هءارو اوءاج نمو عفان نب ةبقع : ماكحلا دِخخاَو
 ةحوتفم مهضرأ دعو جارخلاو ءْيَفلا ىف ريربلاو برعلا نيب ىوس ىذلا (ه80-١١) نامعنلا
 عيمج ىف برعلا نيبو مهنيب ةلماكلا ةاواسملا هذهب مهنم اروعشو .مهنم اهبلسي ملف ارهق ال احلص
 ليبس ىف دهاجت ىراذع نبا لوقي اك افلأ رشع ىنثا غلبت هشيج ىف مهنم ةبيتك تمظتنا قوقحلا
 نم (ه31/-80) ريصن نب ىسوم هدعب ىلاولا دهع ىف مالسإلا راشتلا عستيو .هنيدل ةرصن هلأ

 نآرقلا ربربلا برعلا ملعي نأ ىلع - هدهج لكب - لمع ذإ .ىسلطألا طيحملا ىلإ ةق
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 .مكحلا ىف مهكارشإ ىأر دقف .هشيج ىف ربربلا نم تاعامج ماظتناب فتكي ملو ,مالسإلا ميلاعتو

 ناكو ءايريبيإ حتفل شيج ةدايقب هيلإ دهعو .ءاهميلقإو ةجنط ىلع دايز نب قراط مهنم ىلوو

 ىلع ءاهقف ةرشع نم ةنوكم ةثعب ةئاملا سأر ىلع زيزعلا دبع نب رمع لسريو - ىراذع

 .ربربلا نيب هرشنو 5-5 ةوعدلل رجاهملا ىلا نب هللا ديبع نب ليعامسإ اهسار

 نيتنايدلا كيراو ,برغملا دادلب نم اننبل ريغو 3 ةب تمعنو 7 راهملاو باضملاو لابحلا

 نادجوي اناك ىتلا ةدودحملا ةيلامشلا قطانملا ىف ال ةبيجع ةعرسب رشتنا ذإ ,ةيحيسملاو ةيدوهيلا
 تحت هئاجرأ عيمجو برغملا ىوضنا ثيحب ؛ ؛لابحلاو ىراحصلا ٠ ناكس نيب اضيأ لب .بسحف اهيف

 نم اهعبت نم نإ لب هولا ناعا ديح ودق نأ ةيحيسملا عطتست مل ام وهو .هئاول

 ام الإ رحسلا سيلو .هيلإ مهبذج رحس مالسإلا ىف ناك انأكو ,ةليلق تائف وأ ةئف اوناك ربربلا
 نين ف دست هنأل اًضناو ءاهيلع سانلا هللا رطف ىتلا ةيناسنإلا ةرطفلل هتديقع ةمءالم نم هانمدق

 .بصانملا ىلعأ نإ مهعف ريو روج بلا نم ددحلاو برعلا نم ءامدقلا هاياعر

 هوخأ مث كلملا دبع نب ديزي هدعب ىلوتو زيزعلا دبع نب رمع ةفيلخلا ىفوت نأ درجمب هنأ ريغ

 اذه ريغ ىف انفلسأ اك ءاديدش املظ مهوملظ نيغاط نيغاب ةالو رب ربلا ىلع نايلوي امه اذإ .ماشه

 نأ هتسايس ءوس نم غلبو .هتالوو وه باحبحلا نب هللاديبع انايغطو ايغب 55 ناكو ءعضوملا

 هنأ نلعأ دقف .جارخلا ىف ربربلا ىلع ناودعلاب فتكي مل ةجنط ىلع هيلاو نأ كلذ نم ىهدأو

 ضرا .نأ نم هتيالو .ى نامعنلا نب ناسح هنلعأ ابغ ايماعتم.وأ ايسانتم مهيضارأ سيمخت ديري
 نم لاحب اهيلع ناودعلا حصيالو مهنم اهلهأل كلم ىهف ءارهق ال احلص تحتف ةيبرغملا دالبلا

 ةعيشلاو ةيضابإلا

 نييهذمل ةاعد لزج دوقوب اهّدمأو اهتاروث ىكذأو ةيب رغملا دالبلا روثت نأ -ان ركذ امك -ايعيبط ناك
 ةماع جراوخلا ةوعدبو اهب مهوفرع ,ةيرفصلا بهذمو ةيضابإلا بهذم امه جراوخلا بهاذم نم
 نيملسملا نيب مكحلا ريغو مكحلا ىف ةقلطملا ةاواسملا ىف مالسإلا ةيرظنب ذخألا ىلإ وعدت ىتلا

 .برعلا ريغ مه نوفورشمو برعلا مه فارشأ مالسإلا ىف سيلف ءبرع ريغو ابرع اعيمج
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 ءااوس مهوفكا اهالوتي اعين نيلستلل قد نش لب ءاهدحو نقي زق ةليبق .لغ رصف هل ةفالقلو.ا

 .ايشبح اًدبع مأ ايربرب مأ ايشرق ناكأ ءاوسو .ىبرع ريغ مأ ايبرع ناكأ

 . ةيضابإلا (|)

 ىتاروتل مهاعشا ان مو. هنويزيتك ةنسيونث لجو. نتلبارط. ىف ةيضابآلا ةذيقع. قسغا
 ناك املا اينانت ةيسانعلا .نيويخلا نان ةنس اقوا نأ لإ ةرهملا 7 ةقبن ده سليارط“

 هالو نيح ىبلهملا متاح نب ديزي اهيلع ىضق ةسوفن لبجو سلبارط ىف ىرغص تاكرح نم
 - ماكحلا ناكو ,ءىراوهلا ىيحي ىبأ ةروثو ىضابإلا متاح ىبأ ةروثك ةرجهلل ١04 ةنس روصنملا

 ةوعدلا ىلع ءاضقلا اوعيطتسي نأ نود نكلو ءاهعمق ائاد نوعيطتسي - ةبلاغألا ماكح ةصاخو

 .مويلا ىلإ ةرمتسم ةايح كانه ةيح تلظ دقف ءامربم ءاضق

 نأ اماع نينامث وحن ىف عاطتسا هنأو مالسإلاب نويب رغلا نوثحابلا ديشي نأ ىغبني ناكو

 ربربلا نم لق وا ةبراغملا نم كلتمي ناو هيداوبو هيراحصو هلابجو هندم ىف : برغملا رايد ىف رشتني

 ىف هرشنو هنع عافدلل هلهأ عم حالسلا نولمحيو هل نوصلخي اوحبصأ ثيحب مهتدتفأو مهبولق
 وأ - تخسرو مهل ةيموق ةغل هتغل اوذختاو ءانب رم اك .سلدنألا ىفو ةيبرغملا مهدالب ىصاقأ
 برغملا دالب نومكحي ةبقاعتم انورق نامورلا لظ اهنيب ,ةيصاقلا لابجلا ىف مهنيب - خسرت تذخأ
 دنم ةصاخو .ةيحيسملا مهتديقع رشنو هيف ةينيتاللا مهتغل رشن - مهعسو ام لكب - نولواحيو

 اهرشن ىف نودهاجي هنابهرو هسسقو ابابلا لظو .ىمسرلا ةلودلا نيد 5 هنالعإو نيطنطسق دهع

 نأ نم الدبو .ةيلامشلا ةيلحاسلا ندملا ىف ليئض رفن نم ناك ام الإ ىودج نود ربربلا نيب
 ةباجتسا اهلئاق ال ةباجتسا تيقل ىتلا ةطيسبلا ةيحورلا هئدابمب مالسالل اوفرتعيو كلذ اولجسي

 ناريإو قارعلا عاقب :نولوألا برعلا اهحتف ىتلا عاقبلا لك ىف لب اهدحو ةيبرغملا عاقيلا ىف ال
 هئدابم ىلع اوفقو نأ درجمب فينحلا نيدلا ىف اعيمج اهلهأ لخد ام ناعرس ذإ ءرصمو ماشلاو

 ىربكلا ةرهاظلا هذه نويبرغلا نوثحابلا لجسي نأ نم الدب لوقأ ,ةيحورلا ةينيدلا هميلاعتو

 مهل بيطي مهنم ارفن ىرن ةدقعملا ثيلثتلا ةديقع نم لمحت امو ةيحيسملا ىلإ سايقلاب مالسالل

 تاكرح لثملابو ىرجحلا ىناثلا نرقلا ىف ايبيلب ةيضابإلا تاكرح نأ الطاب امعز اومعزي نأ

 دنأ ئطخم معز وهو .''ةيموق ةيلالقتسا تاكرح تناك طسوألاو ىصقألا برغملا ىف ةيرفصلا

 مل امك ,ةيحيسملا ىلإ ةوعدلا وأ - ةدرلا تاكرحلا كلت ىف ربربلا نم دحأ لواحي مل ذإ ءأطخلا
 :ةياعاتسلا قدملا نة رست تناك ىلا ةيعياللا لا ةدوفلا لإ ةوهدلاوا :ةيردا دينا لوا

 (١ 6ة2لا1 مق, [.ع 22و56 لع "فلل : رظنا 2.1
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 هتغلو فينحلا نيدلا نأ ىلع ةلدألا ربكأ نمو .ةدوع نود ةيب رعلا مامأ بحسنت تذخأو ةيلامشلا

 اباسنأ اه عنطصت ةريثك ةيربرب لئابق دجن نأ اهنم ءاديوسلا ىلإ الغلغتو ةبراغملا بولق ًالتحا

 داوق ىلإ عجري نمو .دجن ناكس نييلامشلا برعلاب وأ نميلا ىف نييبونجلا برعلاب اهلصت

 ,اب رع اوناك مهنأ ىري عضوملا اذه ريغ ىف مهانركذ نيذلا ةسوفنو سلبارط ىف ةيضابإلا تاروث
 نم مهعيمجو .ىرفاعمو ىدارمو ىمرضحو 0 نيب العف اوناك دإ ءرب ربلا نم اونوكي مو

 لثملابو - ةسوفن لبجو سلبارط ىف ةيضابإلا تاروث نأ ىلع ةعطاق ةلالد لدي امم .برعلا

 تناك امنإو «ةيموق ةيربرب تاروث نكت مل - طسوألاو ىصقألا برغملا ىف ةيرفصلا تاروث

 ريربلا ةسايس ىف مالسإلا ىدابم نع اوفرحنا نيذلا نيمشاغلا ماكحلا دض ةيمالسإ تاروث

 نذإ ىه .اهريغو ةيلاملا نوئشلا ىف برعلا نيبو مهنيب اوقّرفو مهقوقح اوردهأن .مهمكحو
 هبوعش نيب ةاواسملاو لدعلا رشن ىف هميلاعتو هدصاقمو مالسإإلا حور نم دمتست تناك تاروث

 امنإ ,ةيموق وا ةيميلقإ ةيربرب ىدابم ىلع مقت مل تاروثلا هذه نإف اضيأو .برع ريغو ابرع

 وأ ةيضابإلا ءاوس |هيف اتيغت دقو ,قارعلاو نامُع ىف جراوخلا قرف نم نيتقرف ٌىدابم ىلع تماق
 ةقلطملا ةلادعلاو ةاواسملا نم هيف ىغبني امو هقيبطتو مكحلا ىف ةيمالسإ افادهأو اضارغأ ةيرفصلا

 .برع ريغو ابرع اعيمج نيملسملا نيب

 ,ةسوفن لبجو سلبارط ىف تعاش ىتلا ةيضابإلا ٌىدابم فرعنل اليلق فقوتن نأ انب ىرحو
 ةرسأل اثاريم الو شيرقل اقح تسيل - ةمامإلا اهنومسي اك وأ - ةفالخلا نأ مهل أدبم لوأو
 اعروو ادهزو ىوقت نيملسملا ريخ اهالوتي نأ ىغبنيو ءاعيمج نيملسمللو هلل قح ىه لب ,ةيشرق

 ةماع نع نوقرتفي مهو .ةاواسملاو ةلادعلا ىلع ةمئاقلا مكحلا ىف مالسإلا ميلاعتل اقيبطتو

 راد نودعي الو ايصاع السم هنودعي لب ءارفاك ةريبكلا بكترم نودعي ال نبلا ىف جراوخلا

 مهعم نوثراوتي مهنإف اضيأو ,مهدض امئاد حالسلا اولمحي نأ ىغبنيو برح راد مهاوس نيملسملا

 نكميل ىتح .ةيمالسإلا ةعامجلا ىلإ ايرق جراوخلا بهاذم رثكأ كلذب مهو .مهنم جاوزلا نولحيو

 وه ةيضابإلا ةديقعلا سسؤم نأ فورعمو .ةعامجلا كلتب اوقَحليو جراوخلا نع اولّصفي نأ

 اهءاول لمح رباج نعو .ىنامعلا ىدزألا ديز نب رباج اهلمح هنعو ءىميمتلا ضابإ نب هللا دبع

 دحأ دعس نب ةملس لسرأ دقو ءانطوم ىرصبلا ءالو ىميمتلا ةعرك ىبأ نب ملسم ةديبع وبأ

 نوريثك هل باجتساو .ةيضابالا مهتديقع ىف لوخدلل سانلا وعديل ةسوفن لبج ىلإ هذيمالت

  ,ةوعدلا وأ ةديقعلل ةسامح نيئولمم اوداعو ,ةرصبلاب ةيرك ىبأ نبا ءاقلل ةسمخ مهنم راتخاف

 نوروُتي اوذخأ ةوعدلا عابتأ رثك اذإ ىتح .ءاهميلقإو سلبارطو ةسوفن لبج ىف اهنورشني اوذخأو

 .عضوملا اذه ريغ ىف انب رم ام وحن ىلع ةيسابعلا ةلودلا ىلع مث ةيومألا ةلودلا ىلع
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 ةيديبعلا ةوعدلا :ةعيشلا (ب)

 نم ءاحنأ ضعبو مويلا ىلإ مه انطوم ةسوفن لبج لظي نأ ىف اوحجن ةيضايإلا ناك اذإ
 ىف ةلود ال تسسأ اهنأ نم مغرلا ىلع .ةيليعامسإلا ةيديبعلا ةوعدلا نإف اهميلقإو سلبارط
 ريغ ةرتف ىسلطألا طيحملا ىلإ ةقرب نم هعيمج برغملا اهئاول تحت ىوضناو ةيسنوتلا ةيقيرفإ |

 دعبام ىلإ ةيسنوتلا ةيقيرفإو سلبارط ىف ىقبت نأ عطتست مل ءىرجه لا عبارلا نرقلا ىف ةليلق
 ىلإ ىرجم لا ىناثلا نرقلا ريض يملا ةيمامإلا ةعيشلا ةقرف نأ فورعمو .عبارلا نرقلا
 هنبا ىلإ نييمطافلا ةمئألا سداس قداصلا رفعج نم تلقتنا ةمامالا تان نوم توسع قولا
 ةمامإلا نأب نونمؤي ةيليعامسإ ىلإو «ناريإو قارعلا هر كلا هناا ذنب ننق# مظاكلا ىسوم
 ىلإ مهتديقع ىف لقتنت ةمامإلا نأل .هتايح ىف ىوتملا ليعامسإ هنبا ىلإ قداصلا رفعج نم تلقتنا
 دختاو حاذقلا نوميم نب هللا دبع ةوعدلا هذه لو هبا دهم ىف تام. ىل قع ربكألا نبالا
 ءنبال بأ نم ارس ةوعدلا كلت ىف ةمامإلا لقتنت تذخأو .ةيقذاللا برقب ةيِملَس ةيرق اهل اًركرم
 هتاعد دحأ للستو ,ىدهملا هللا ديبع مامإلا ناك ىرجهلا ثلاثلا نرقلا رخآ ىف انك اذإ ىتح
 و ,ةماتك ةليبق ةيعيشلا ةوعدلا كلتب عنقي نأ عاطتساو ءرئازجلا ىلإ ىناعنصلا هللادبعوبأ ةاهدلا
 اهتنوك ىتلا ىرخألاو .رئازجلاب ترهيت ىف ةيضابالا اهتنوك ىتلا ةلودلا ىلع اهب ىضق ن نأ ثبلي
 ةبلاغألا ةلود ىلع اهب ىضق ةلمح ةماتك نم داقو ,ىصقألا برغملا ىبونج ةساملجس ىف ةيرفصلا
 لع سا سا لاا اضرلل وعدي لظ دق ناكو 1151 ةنس ةيسنوتلا ةيقيرفإ ىف
 نم ىعدتساو .ةيليعامسإلا ةيمطافلا ةلودلا مايق نلعأف .ههجو نع عانقلا فشك ةبلاغألا
 ةعيب ةفالخلاب عيوبو 517 ةنس ناوريقلا لصوو .هللا ديبع ىفتخملا وأ اهم رتتسملا مامالا ةحلس
 ضعب نا ةضاقف .هيلإ ةبسن ةيديبعلا ةلودلا مساب ةلودلا ةيسنوتلا ةيقيرفإ وخرؤؤم ىمسيو .ةماع
 نبا نأ ريغ لك هلا لوسر تنب ةمطاف ةديسلا ىلإ ةلودلا هذه بسن ىف ككشت نيخرؤملا

 عيوب نيح - هللا ديبع لواحي نأ ايعيبط ناكو انسة يطاف ايارااوبلا هع ةيسوكأ نردلع .
 «قزرلا تابيط نم اهيف امل ءاهب ةيليعامسإلا ةوعدلا رشنو ايبيل ىلع ءاليتسالا - ةفالخلاب هل
 ىف اهعبتت تناك ذإ سلبارط هتعبت ناو ريقلا ىلع هئاليتسا درجمو .ةلومأملا رصم ىلإ هقيرط اهنألو
 ةراوه ةليبق نم اهلها لع .ياتكلا وت ظاسكا 15: ةئد اًيماتك اهيلع ىلوو .ةبلاغألا مايأ
 امل هراصح كفي ملو ءاهرصاح نأ ىماتك شيج ثبلي ملو .هدنجب اوكتفو اًديدش ابضغ اوبضغف
 ةقرب ُمض ىدهملا هللا ديبع لواحو .رانيد فلأ ةئامثالث :ةمخض ةمارغ اهلهأ مرغأ نأ دعب الإ
 «يمادكلا اة منتو ةئاق ةشار لك ايانك انيح اهلا اسوان هيلع :تيطسساو ةقلو# لا
 ا و قرن واو .رانيد فلأ ةئام اهلهأ مّرغو ؛مهاومأ ىفصتس ةنراوب اهلهأ نم نيريتكب فتن
 لبج ىف ةيضابالا راثو .ةعاطلا ىلإ هللا ديبع ةداق كح 'اهدرو .ةرجهلل ٠٠١4 ةنس ةروثلا ىلإ
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 ,ةسوفن ةيضابإ ىلع هل شيج رصتنا اًريخأو .هللا ديبعل نيشيج اومزهو ٠١ ةنس ةسوفن
 ةرتفو ةيسنوتلا ةيقيرفإ ىف مهئاقب لاوط نييمطافلا مكحل - خيراتلا اذه ذنم - ايبيل تناكتساو

 2 لظ دقف ٠ ءليلق ريغ ضضم ىلع ةناكتسا تناك اهنكلو ةرهاقلا ىلإ اه ىديبعلا زعملا ةرداغم دعب

 - ةيبطافلا وا <. ةيديبعلا ةوغدلا ىؤقاعي سلبارط ءاحنأو ةسوفن لبج ىف ةيضابإلا نم اهب ْنَم

 نوركنتسي ةقربو سلبارط ىف ةريفغ ريهامج مونم فلأتت نيذلا ةنسلا لهأ لظ اك ,ةيليعامسالا

 نم مهمكح بحسنا نأ درجمبو .اناب اضف اتوضفريو ةيعيشلا ةيليعامسإلا ةوعدلا

 ةيليعامسإلا مهتديقع هعم تبحسنا .(ه8غ08غ- .1) سيداب نب زعملا دهع ىف ةيسنوتلا ةيقيرفإ

 كلتل تيقبو ,ةسوفن لبجو اهميلقإو سلبارط ىف اضيأ لب اهدحو ةيسنوتلا ةيقيرفإ ىف ال
 سلبارط ىف امأ ,ةرهاقلا ىف ةيمطافلا ةلودلا عبتت تناك اهنأل ةقرب ىف ةتهاب لالظ ةديقعلا

 ريغ الو ةتهاب ال لالظ ىأ اه قبي م هنإف ةيبرغملا دالبلا نم اههءارو امو ةيسنوتلا ةيقيرفإو

 .هميلاعتو فينحلا نيدلا نع اهئدابم فارحنا ىف ديدشلا فرطتلا ىلإ انيآر ىف كلذ عجريو .ةتهاب

 معزتل ىتح مالسإلا اهرقي ال سيدقتلا نم ةلاهب اهتمئأ طيحت ذإ .هنع ةلمج خلسنتل ىتح

 وه ىليعامسإلا ىديبعلا مامإلا نأ معزتل اهنإ لب .ىناسنإلا ىوتسملا قوف مهل ةعفار مهتمصع

 بيغلاب ملاعلا رمألا بحاصو عّرشملا كلذل وهو ءضرألا ىلع ةّيلعلا تاذلل ىنابرلا دّسجتلا

 نم كلذ ريغ ىلإ .هتافص ىه امنإ - هلالج لج - هلا تافص لكو .هحاولأ ىف اح او

 ىلإ وعدي نأ هللا رمأب مكاحلا ىديبعلا ةفيلخلا ةاعد ضعبل تلّوس ,تاهرت نم لب تاغلابم

 هذه نم رصمب صاخلا ءزجلا ىف ليصفتلاب ةلاضلا ةوعدلا هذه ؟ءىدابم تضرع دقو .هتدابع

 ءاضفر اهتضفر لب ءاهنع تفرصنا رصم نأ فيك اًحضوم .ىبرعلا بدألا خيراتب ةصاخلا ةلسلسلا

 نم - اهنومكحي اوناك نيح - اعيمج اهتلخد امنأكو .ةيب رغملا دالبلاو سلبارط ىف ثدحام وهو

 اهءارو كرتت ملو رخآ باب نم - اهنع اولحر نيح - مهدعب تجرخ مث ,قيضلا ديدش باب

 ,ةمحفم ادودر هيلع اودرو ناوريقلا ءاهقف اهب عنقي نأ ىناعنصلا هللا دبع وبأ لواح ائثبعو .اًرثأ

 ايد ار وقت ةيليعامسإلا مهتديقع نم سانلا روفن - حوضوب - ىدهملا هللا ديبع سحأو

 لحئاسلا قزوين ردلعم ديلاو ىنبو ءاط ةوعدلل طاشنلا نم اوففخي نأ اهتاعد ىلإ بلطف

 باوبأو ةمخض جاربأ عم ةيوق ةيلاع راوسأب اهطاحأو ,ةسوس يره طيسوتلا رضا نع

 ةثارشا اهيل لقلوب“ 0 ةنس - ايقيرفإ فصو ىف نازولا نسحلا لوقي اك - ديدحلاب ةحفصم

 تلظ (ى اهميلقإو ةقرب اضيأ لب اهميلقإو سلبارط تلظو .هسفن ىلع نمأي ىتح ةديحوتةلاوفاو

 لها تهاذع ةظطبترم اعيمج اهيف ريهامجلا تلظو .ةيعيشلا ةوعدلا نع نيتروزم ةيسنوتلا ةيقيرفإ

 ةيديسلا ةوعدلا نم ةيسنوتلا ةيقيرفإ تجرخ اى اهميلقإو سلبارط تجرخ نأ ىلإ ةنسلا

 .عضوملا اذه ريغ ىف انب رمام وحن ىلع سيداب نب زعملا دهع ىف ةيليعامسالا
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 فوصتلاو دهزلا

 008 : ياس تاخر ص رجملا لوألا 5مل لس ابنا ناحل عيمج ىف فينحلا نيدلا رهدزا

 ميظعلا ايبيل حتاف هانب ىذلا عماجلا دجسملا كلذ ىلإ زمريو .ودبلاو رضحلا ىف :ناكم لك
 ءانب ىف هدعب ايبيلو سلبارط ةالو سفانتو ,ةراوه ةليبق باب مامأ سلبارط ىف صاعلا نب ورمع

 عستملا اهعماج ءانبب ىدهملا ىنعف ,ةيديبعلا ةلودلا اهتفلخو ةيبلغألا ةلوذلا ةالو ةضاخؤو كد حاسملا

 ءانب ىف كراشي بعشلا ناكو :ةيادجا ةنيدم ىف ءانبلا نسح اعماج مئاقلا هنبا ىنبو ,مظعألا

 تاقلح تاكو «كقلاو ةقانعلل ىربك انوي عي تتاكو:ءايببل اب تظكافا دياسملاو ةئاوملا
 ينأب ايببل ءاختا غيتع ف نورك نهجخاو .ةساردلاو ميلعتلل سرادب هبشأ اهيف ءالعلاو ءاهقفلا
 ةركآلا :ياوث نما دنع: ام قورظتني اكاّست ادابع [وناك نناوىويدلا عاتملا ىف اًداهز اوناك

 ةروهشملا هتلحر ىف ىناجتلاو ناميإلا ملاعم ىف غابدلا نباو سوفنلا ضاير ىف ىكلاملا قوسيو
 تارشع داما انبعل ءالعأ ىف ىوازلا رهاطلاو بذعلا لهنملاو نيرسنلا تاحفن ف بئانلا دمحأو

 .نورقلا رم ىلع اهكاسو ايبا بيل داهز نم

 ةرجهلل ؟8ةنس ةبلاغألا ذهعب ىنوتملا باعشلا هللا دبع اعا راا  ي
 هيو ةاعلا ناك هس انو يرد بسك نمأألا لكأي هر اجتان اكواب اقنون شنب رظيندللاو
 هنإ ةهوجرتم لوقيو باغشلا دج يس دإ هيلإ بسنو .هيف دنا نتي نش اعو تكسو, ميققاوك

 ىفوتملا قّرسلا: رابجلادبع .كاستلا ءالؤه نمو: ءنيعرولا كانستلاو ةيفوصلا رابك .نم. ناك
 ] مهنمو ؛ةمتخ كلا نهرا هدجسم ىف همتخو ةليل لك ةرم نارقلا متخي ناك ؟١48ةنس

 نب ديعس مهنمو ءايموي نآرقلا متخي ناكو ٠١7 ةنس ىفوتملا ىقربلا ليعامسإ نب هلا دبع
 ناكر. ةيسادقلاو ةيدللا هفواقملا لع افقاو ةيفوضلا باكا ننس ناكو 37 ةننيجو وتلا ةوفلخ

 باجتسملا بقلب هوبقل ىتح هيف داقتعا سانلل ناكو ءسلبارط ىف هيلإ بوسنم دجسمب نكسي
 ايركز نب دمحأ نب ىلع نوركز نبا سلبا رطب هرصاعي ناكو .هتامارك نع ثيدحلا نم اورثكأو
 اًدباع ناكو .هل نفواموت انكم ةئدلب ىف زاجملا دجسم ذدختي ن ناكو 77١ ةنس ىفوتملا بيطخلا نبا

 ةفروصلا رشا اكو 607 ةقي قاوتملا تربل هيتاطخ ناوت وبا انهرضاني تاكو اعوو اكدبان

 داهزلا رابك نمو .ةنيدملا جراخ قرشلا ىلإ اًعماج نكسي هيبحاص لثم ناكو «مهعزرنم عرنيو

 اكو ةرجهلل 22١ ةنس ىفوتملا ىطاقيسلا نسحلا وبأ ىرجحلا سماخلا نرقلا ىف سلبارطب

 ىفوتملا ىراوهلا جارف نب نمؤم ملسم وبأو .سليارط لحاس ىلع ةطاقيس دجسمب هبرل ديعتي .



 0م

 .هيلإ بوسنم هبالطل سرديو هيف دبعتي ناك دجسم هلو ةرجهلل 247 ةنس

 مهذعنو مهيضحن نأ نم رثكأ مهو .ةيلاتلا نورقلا ىف اهتفوصتمو اهكابو انين هاه فاكتر

 نأ يغيبطو :ةينشسلا ةيفوصلا قرطلا ىلإ ىمتني - عباسلا نرقلا دنم - مهنم رفن ذخأ دقو ع

 م دإ تبا رضاو فيس ناو قرع تاو نيدف قا دع ةهدتلا ةيفوصلا قرطلا ىلإ اوبستني ال

هنيب قرطلا هذل حسفي فسلفتلا وأ ةفسلفلا نم ءىشب مهسفنأ نوذخأي ايبيل ايبيل لهأ نكي
 نظنو ءم

 ىف عيشت تذخأ ىتلا ةينسلا 2''ةيفوصلا ةيلذاشلا ةقيرطلا عبت اهكاشر اهناهإ نعي نأ ان

 مث .ىلذاشلا 0 م وعن وتب ها نيح 0 مدا 0 ا دنم رصمو سنوت

 نع 9 رهزألاب سردو ةرهاقلا ىلإ لحر دقو ا 81 هدم 00 ىف رش ا

 ةمهم تافلؤم هلو اعلَخ ايكلام اهيقف ناكو :كاذنيح ةيلداشلا ةقيرطلا قنتعا دنا وشو ,هئاملع

 رادب ةطوطخم اهيف هلو ةيلذاشلا ةقيرطلا ىف ةصاخبو فوصتلا ىف هتافلؤم رثكأو .ىكلاملا هقفلا ىف

 ىلذاشلا بزح اهيف حرش ةيناث ةطوطخمو ,ةيلذاشلا ةقيرطلا لوصأ ناونعب ةيرصملا بتكلا
 دحأ عبطو ,ىردنكسلا هللا ءاطع نبا مكحل اًحرش رشع ةتس هل نإ لاقيو .رحبلا بزحب ىمسملا

 قورز ىفوتو .فوصتلا دعاوق ناونعب باتك ةرهاقلا ىف هل عبطو ءاًرارم ةرهاقلاب حورشلا هذه

 .ةرجهلل 8919 ةنس - طقسم هتارصمب

 ةلئاح هديس 50 همأ 0 ىف وتو ,ةيلذاشلا ةقيرطلا ذخأ هنعو «قورز عيشلا ةدمالت نم

 كلت ف 3 اًيحور جسدناو .ىردتكسلا هللأ ءاطع نبأ كح ةيلذاشلا 0 كلاسم 0

 دولوملا رمسألا ءالسلا دبع ىرجملا رشاعلا نرقلا ىف ةيلذاشلا ةقيرطلا عابتأ ربكأ نمو 0

 تناكو .هبر بح ىف ابودجم أيفوص ناكو .ةرجهلل 88٠ ةنس ةدبلو سلبا رط ىف رش نطيلز ةنيدمب

 2,صقرلاو ءانغلاو ريدنبلاو فدلا هسلاحو هتاقلح ف مدختساو هدب دش مايهو دحو تاالاح هي رتعت

 هدلب نع جورخلا ىلإ كلذ هرطضاو ءاّديدش اًدقن هنودقتني كاسنلا هيرصاعم نم ني ريثك لعج ام

 هسأر طقسمب هتيواز ىف اريخأ رقتساو ,ةيسنوتلا ةيقيرفإ ىفو ايبيل ىف ةفلتخم تاهج ىلإ اًرارم

 ديحوتلا ىف ةفلتخم ابتك ةيوازلا ىف هعابتأل أرقي ناكو .ةرجهلل 18١ ةنس ىفوت نأ ىلإ نطيلز

 .رصم نع ةلسلسلا هذه نسحلا :ىأ اهسسومو. ةقئرطلا هذه ىف ظنا 4)

 ىف انباتك ىردنكسلا هللا ءاطع نبا هعباتو ىلذاشلا
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 ىف ةفلتخحم تافلؤم هلو .ىردنكسلا هللا ءاطع نبا مكح مهل أرقي ناك ابك .ىكلاملا هقفلاو

 لثم هتيب ريغ نمو نارمع هنبا لثم هتيب نم هتايح ىف هومزل نوريثك نوديرم هل ناكو ءفوصتلا ٠

 ىفوتملا قارصملا ىنومربلا نيدلا ميرك لثمو 118 ةنس ىفوتملا ىجسوعلا ىلع نب ميهاربإ
 لاوط ايبيل ىف ةيفوصلاو داهزلا رثاكتيو .هذاتسأ ىف باتك هلو ىرجهلا رشاعلا نرقلا نم ةرخأب
 قرطلا ضعب اهمحازتو .ةيلذاشلا ةقيرطلا دالبلا ىف معتو مهاياوز رثاكتتو .ىنامثعلا رصعلا

 .ةيلقلا ال لل قكلو.:ةفسلا ةيفوضلا



 ةيملعلا '''ةكرحلا

 مالسإلل نورشانو نوحتاف (أ[)
 ءاهيف هتفاقثو هميلاعتو فينحلا نيدلا رشنب نو انالوو انيبل

 انضبأ لياهدحو ايمن قتال ةزيالبالا توتنلا نم ىمسألا ها لثملا ةياغلا كلذ ناك دقف
 ايبيل ىف برغملا ةالو ىرن كلذلو .نامثعو رمعو ركب ىنأ دهع ىف نوملسملا هحتف ام لك ىف

 ظيفحت ىلإ - كانه اونطوتساو اوماقأ نم ةصاخو - مهدونج نم نيريثك نوثحي ايبيل ريغو

 ىلع مهثحو ,ةميلس ةوالت هتوالت اوعيطتسي ىك ةيب رعلا ةئدابم مهميلعتو ميركلا نآرقلا ربربلا

 لئلابد .ىرجفل لوألا نرقلا طساوأ ىف ناوريقلا 000 0 000 - ةوقب - كلذ

 يار بص / يب ودعا

 ىكلاملل سوفنلا ضاير ايبيل ةفاقث ىف عجار )١(

 ناميإلا ماعم مجارتو ىراذع نبال برغملا نايبلاو
 تاقبطو ىخامشلل ريسلاو ىجان نباو غابدلا نبال

 ىطفقلل ةاورلا هابنإو ىديبزلل نييوغللاو نييوحنلا

 ءالع حخيراتو نوحرف نبال بهذملا جابيدلاو

 نودلخ نبا خيراتو ىضرفلا نبال سلدنألا
 ةيافكو ءاونألاو ةنمزألا ىباتكو ىناعمسلل باسنألاو

 ةلحرو ىبادجألا نبال ظفلتملا ةياهتو ظفحتملا

 ىردبعلل ةيبرغملا ةلحرلاو ىشايعلا ةلحرو ىناجتلا

 دمحم ةفيلخل ةنيدم ةياكحو نوبلغ نبال راكذتلاو

 تاحفنو زوبدل ريبكلا برغملا خيراتو ىسيلتلا

 مالعأ ىباتكو بئانلا دمحأل بدعلا لبنملاو نيرسنلا

 سلبارط نم مالعأو ىوازلل نادلبلا مجعمو ايبيل

 باتكو رمعمل خيراتلا بكوم ىف ةيضابالاو قارصملل

 خيراتو رمع راتخم دمحأل ايبيل ىف ىناقثلا طاشنلا

 برغلا سلبارط خيراتو سابع ناسحال ايبيل

 .ىجان دومحمل
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 ةيب رعلا شويجلا عم نوكرتشي اذذحا تنينحلا ةيدلا اوقنتعا ةيدلا رولا نأ ةظحالم نم دبالو

 ميكحلا زركذلا قا مهنونقلي حالسلا لمح ىف برعلا نم مهؤالمز ناكو .رافكلا برحو حوتفلا ىف
 نسيف نب راق نبحع نأ «سوفنلا ضاير» هباتك ىف ىكلاملا ركذيو .هميلاعتو مالسإإلا ءىدايمو
 نيفلأ نم - ىبرغملا رئاثلا ةليسكل هب رح ضعب ىف - انّوكم ناك عفان نب ةبقع دعب برغملا ىلاو

 ىف ناك هنأ «برغملا نايبلا » هباتك ىف ىراذع نبا ركذي امك ,برعلا نم فالآ ةعبرأو ربربلا نم
 شيج نأ اضيأ ركذيو ءربربلا نم افلأ رشع انثا (ه806 - ا/١) نامعنلا نب ناسح شيج
 نم - ايريبيإل هحتف ىف - انوكم ناك ريصن نب ىسومل ةجنط ىلاو ىربربلا دايز نب قراط
 نأب كلذ ىلع ىراذع نبا بقعيو ءريربلا نم افلأ رشع ىثاو برعلا نم افلأ رشع ةعبس

 نأ كلذ ىنعمو ونال نب فوهدنير نارتو ارقلا نيرا اوهلع ا برعلا رمأ» ريصن نب ىس وم
 نآرقلا همّلعي ناك مالسإلا رشنو رافكلا برح ىف ىربربلا دنجلا شياعي ن ناك ىذلا ىبرعلا دنجلا
 دعت نيسلا هناتك ىف .عخانفلا هاور ام هوجولا ضعب , نم كلذ روصيو .ةينيدلا مالسإإلا ميلاعتو

 ىف هكارتشا ليبق سلبارطب ةسوفن لبج ىف ميركلا نآرقلل ربربلا نم ملعم لوأ نتكمي نب رمع
 هنأ هنع ىور دقف ,ترس ةنيدم ىلع هل هتيلوتو ةرجهلل ١ ةنس ىرفاعملا باطخلا ىبَأ ةروث
 ىبرعلا دنجلا ديري) قرشملا نم * الو ةلباسلا ايه تلك ك1 نسا مقم ) قيرطب نآرقلا ملعت
 ظفح اذإف .هلزنم ىلإ فرضتيو :نارقلا قم احول مهتع بثكيف ( (ةيسنوتلا ةيقيرفإ ىلإ لخادلا
 ملعتو نآرقلا ظفح ىتح كلذك قافّرلاو ةراملا نم بتكيف ( (قيرطلا) ةجحملا ىلإ عجر هيف ام
 مالسإإلا لوأ ىف نآرقلاو ملعلا بلط ىلع هصرحل كلذ عنصي ناك » هنإ ىانشلا لوقيو .«ملعلا
 ا ءادأ ةقدب نقلتي ىتح عينصلا اذه عنضي ناك امغإ دن نظنو .«نادلبلا ىف نيملعملا ةلقو
 ا هت اعل عينك انهن ىتكي ال اهدادأ نذل ,ةحيحصلا اههوجو ىلع ميكحلا ركذلا
 اهقطنب هتايآ ةوالت صخشلا مكحي ىتح ءاهافش هذخأ نم ميركلا نآرقلا ىف دبال لب ٠ .فحصلا
 دقحلا نه ةراخاو ةلباسلا هأ وخأ نم اهنانش هدا لإ وتكف نبا عفد ام وهو ,قيقدلا اهئادأو
 ةاونيلا اه. قاكف حضوي ام ربخلا اذه ىفو .ةيبرعلا دالبلاو ةيسنوتلا ةيقيرفإ ىلإ لخادلا ىبرعلا

 هئادأ نسحو نآرقلا ظيفحت ىف-قرطلاب مهنم ةراملا ىتح-برغملل حتافلا ىبرعلا دنجلا
 ديري ملعلا - اضيأ دنجلا ةران نفح ملت هنإ نتك نبا لوقيو .بابش ريغو ابابش ةيراغمل
 رب ربلا عم هللا ليبس ىف ادهاجي ىبرعلا دنجلا ناك انيأف .فينحلا نيدلاب هقفلاو مالسإلا ميلاعت
 هرملار يركلا نآرقلا ظفح ىف مهرزأ ٌدشب ىنعي ناك مهتاقرطب ارامو مهينارهظ نيب اميقمو

 .هميلاعتب ريصبلا هقفتلاو هئدابمب ةقيقدلا
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 بيتاتكلا (ب)

 ةضيرف ملعلا بلط لعج ميظعلا ىمالسإلا نيدلا نأ نم ايبيل ريغو ايبيل ىف ةالولا نم اناميإ

 اهيف ظفحتل بيتاتك ءانبب نونعي اوذخأ هميلاعتو هنيد ضورف ةقدب ملعي ىتح ملسم لك ىلع

 ميلعتب نوءدبي اهيف نوملعملا ناكو ,ةيمالسإلا ةعيرشلا ؟ىدابم فرعتو نآرقلا رب ربلا ةئشان

 تناكو .ميكحلا ركذلا ظافلأب ديدسلا قطنلا ماكحإل .ةيب رعلا ئدابم ضعبو ةباتكلاو ةءارقلا

 تاراحلا ىف عيشت تعا 0 اهلخادب ةفرغ اهل نهضت وأ دجاسملاب قحلت بيتاتكلا كلت

 ميلعتلا لحم ايبيل ريغو ايبيل 4 لحت تلظو .نايدولاب ءايحألاو تاحاولا ىو ندملاب بوردلاو

 لوسرلا ةريس ضعببو ةيوبنلا ثيداحألا ضعبب اهيف دوزت ليضانلا تاكو ارضع قف يتادكألا

 مالسإلا ضورف لع كلذ نم مهأو .باسحلا ؟ىدايمب اهيف دوزت تناكو .نيدشارلا ءافلخلاو هِلَيَع

 تاداشرإ ضعب ملعتت اك ةراهطلاو ءوضولا نم اهل ىغبني امو اهئادأ ةيفيكو ةالصلا ةصاخو

 .ميوقلا كولسلاو ميقتسملا قلخلا ىلإ ىدهت

 دجاسملا (ج)

 ءاحتأ لك ق بنقاتكلا هلجأ عم تققنا ىلا مالسإلا ميلاعتو نآرقلل ركبملا ملعتلا اذهو

 ىلع نيقلم دجاسملا ىف نوطباري اوناك نيذلا ءالعلا تاقلح ىلإ هم ليج فايا تناك ابل

 ايبيل تناكو .ةينيدو ةيوغل نم ةفلتخملا مولعلا نونف ىف تارضاحملاو سوردلا فلتخم ةخم مهبالط

 بالطلا رضاحي ريبك ملاع نم دجسم ولخي نكي مو ءاهتاحاوو اهارقو اهندم ىف دجاسملا هذهب ظتكت

 سلبا رط ىف ترهتشا دجاسم ضعب ركذ فوصتلاو دهزلا نع انثيدح ىف انب ّرمو ,سانلا ظعي وأ

 اهئايحأ ىف اهدجاسم امأ ,ةريثك دجاسم اهجراخب نأ هتلحر ىف قاجتلا ركديو ءاهلحاسو

 ىف دجاسملاب ىقتلن الو .ةريثك دجاسم اهلحاسب نإ لوقيو .ةرثك ىصحت الف اهبوردو ةفلتخملا

 ديمحلا دبع نب ىلع دجسم ةلكاش ىلع ىرقلا ىف اضيأ اهب ىقتلن لب ءبسحف ندملاب ايبيل
 لبج ندم تناكو ,ةيوازلا ةنيدم ىرق نم «اشرحلا» هتيرق ىف هانب ىذلا ؟ىرقملا ىجسوعلا

 ىف مهسورد ءاقلإل دجاسملا كلت ىف نوبصتني ءالعلا ناكو .دجاسملاب اضيأ ظتكت هارقو ةسوفن

 ةيب رعلا ىفو ةعيرشلاو هقفلا ىفو ىوبنلا ثيدحلا ىفو هريسفت ىفو ميركلا نآرقلا تاءارق

 ىبلهملا متاح نب ديزي دهع ذنم ةقربو سلبارط تحبصأ دقو .ةديدسلا اهدعاوقو

 ةكرح (ه 517 - )١45 ةبلاغألا اهيف ثعبو ,ملعلا زكارم نم نيزكرم (ه١17-6)

 عيتجملا ناكو ءمهتجاح دسيام بتاورلا نم مهيلع اوغبسأو |مهئاملعب اونع ذإ .ةيصخ ةيملع

 هكا وضا ةلمحو نيدلا ةرانم جيلاو مهردق مه فرعيو ءاملعلا ءالؤه لحي هفئاوط عيمجب ىبيللا
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 نودفاولاو ملعلا بلط ىف ةلحرلا (د)

 . زاجحلاو ماشلاو رصم ىلإ لحري ةيسنوتلا ةيقيرفإ ىف ىبرغملا تناتيكلا ناك ان وحتا لع
 ملعلا بلط ىف لحري ىبيللا بابشلا ناك كلذك ةيوغللاو ةيمالسإلا مولعلا نم دوزتلل قارعلاو
 أطوملا هب اتك كلام مامإلا نع اولمح نم ضعب - بيرق امع - ركدنسو :نالغا نك وذكأو

 مسوس كي او ع كر .مهنطو ىف هوعاذأو
 .ةيبيللا نادلبلا ىلإ مهبتك لمحو اهب ةيبرعلا ءالع ىلإ فالتخالل

 ابايإو اباهذ ةسدقملا نكامألا ةرايزو جحلا ىلإ ةبراغملاو نييسلدنألا قيرط ىف ايبيل عقوم ناكو
 وأ اًرهش اهيف ةماقإلا هل بيطيو ءالعلا ضعب اهزني نأ ةقربو سلبارط لثم اهنادلبل حيتب حيتي

 0 ا

 اهمالط هب: فتلاف ”58و 7*7 ىماع ىف ةقربو سلبارطب رم ىذلا ىنايبلا ىسيع نب دمحم
 هتدوع ىف سليارط لزن ىذلا ىسلدنألا ميهاربإ نب دمحم نيسحلا ىبأ هيقفلا لثمو .هنع نوبتكي
 ىف اهم نيملاعلا نيذه لثم لوزن رثكو .هتافلؤم ضعب اهتبلط هيلع أرقف يللا كي هاذا ىو

 ىلوت رصمب ١١/ ةنس ىفوتملا روهشملا ىوغللا ملاعلا روظنم نبا نإ لاقيو .ةيصفحلا ةلودلا دهع

 اوفقوت مهنأ - سلبارط ىلع ةصاخو - نيدفاولا ءاملعلا ل .اهب ءاضقلا
 راقدزا ىلع حوضوب لدي امم ,ىرجهلا ثلاثلا نرقلا ذنم كلذب عمسنو اهئاملع نع ذخألل اهب

 ءالعلا ضعب لعج امم عويذلا ىف ذخأ ايقاع .نفوي ءاضا نأو سلبارطب :ةيملعلا ةكرحلا
 ءالع خيرات» هباتك ىف ىضرفلا نبأ دنع دجن ام وحن ىلع .هنع ذخألاو هئاقلب فغشي نيدفاولا

 لمحو اهئاملع نم دوزتلل قرشملا ىلإ مهتالحر, ىف سلبارطب اولزن اًرفن ركذ ذإ «سلدنألا
 لاق ذإ ,روهشملا ىسلدنألا ثدحملا رايس نب مساق نب دمحم مهركذ نمتو .ملعلا نم مهدنع ام
 نب دمحم اضيأ مهركذ نمو ةرجهلل 514 ةنس هتلحر ىف اهئاملع نع سلبارطب عمس هنإ هنع
 ,نامحد نب ىيحي نم 778 ةنس هتلحر ىف سلبارطب عمس هنإ : : هنع الئاق نوفيض نب كلملا ديع

 - ركذنسو «قرشملا ىلإ هتلحر ىف ىسويلطبلا جاجبح نب ىيحي نب مشاه هنطاوم هنم عمس اى
 ىلإ عمتساو سلبارط راز نيح اهيلإ عجرن ىتلا ةروهشملا ةلحرلا بحاص ىناجتلا نأ - دعب ايف
 ملسم ىحيحص هيلع أرقي نأ هنم سمتلاو اًديدش اًراهبنا رهبنا ديبع نبا وه اهيف ثّدح

 .ىراخبلاو ٠

 سرادملا (ه)

 ظ ماظن اهيف عسوتو ىرجهلا عبارلا نرقلا رخاوأ ذنم سرادملا ةركف ئمالس ا لاعلا فرع
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 سرادملا نم ةفئاط ىنب ذإ ىرجهلا سماخلا نرقلا نم ىناثلا فضنلا ىف نالسرأ بلأ ريزو كلملا

 اهب رضاحي تاعماجب هبشأ تناكو ,ةيماظنلا ةسردملا مساب اهتم لك تيَمَس :ناريإو قارعلا ىف
 ؛مهيفكت تاقفن بالطللو ةمولعم بتاورو نكاسم اهيف مهو ,ةفلتخملا مولعلا عورف ىف ةذتاسألا

 سداسلا نرقلا ذنم ةيبرعلا نادلبلا ىف سرادملا رثاكتت تذخأو .ةسيفن ةبتكم ةسردم لكلو

 اهئانب ىلع ماق ةعيدب ةسردمب سلبارط اوراز نيذلا ةلاحرلا نم هريغو ىناجتلا ديشيو .ىرجم ا

 ىضفو .ايندلا ىبأ نب تاكربلا ىبأ نب ديمحلا دبع ىسلبارطلا هيقفلا 008 و 000 ىتنس نيب

 سنوت ىف سرادملا ءانبب تينع ىتلا ةيصفحلا ةلودلا عبتت سلبارط تناكو عباسلا نرقلا ىلإ

 دإ هتلحر ىف ىناجتلا ةداهشب ةددعتم سرادم سلبارطب اهدهع ىف تينب هنا ودبيو ءاهتلود ءاجرأو

 ريسلا هباتك ىف ىخامشلا ركذيو .ةريثك سرادم لوقي امك وأ ةددعتم سرادم سلبارطب نأ ركذي

 لبج ىف اهونب ةيضابالل ةددعتم سرادم خيراتلا بكوم ىف ةيضابإلا هباتك ىف رمعم ىيحي ىلعو

 ةيملعلا ةكرحلا واو اونوكي م ايبيلو سلب أ رطل مهمكح نمز ىف نيينامثعلا نأ عمو .ةسوفن

 ىب ذإ اغأ دارم كلذ ىف مهمدقتي ءسرادملا ضعب ءانبب نونعي مهتالو ضعب دجن ةبجاولا ةيانعلا

 ناهتع نأ ةكدتو البلا ن ةةديعت مرا دعنا وو ةةلولا قلو نأ نيقلور عار وونأت ةنيرف ةيبودت

 اريبك اذحتسم قب قنامزقلا دعا نأ نكذب اك ديلا تان فرق نتلبازطي دسار تل فاعلا

 ةقرب نادلب ىف اضيأو سلبارط نادلب ىف تئشنأ ةددعتم ةيكرت سرادم نأ دبالو .ةسردم هب قحلأو

 ةيالو ىلإ اهمض نأ ىلإ ىمطافلا رصعلا ذنم اهعبتت تناكو ,ةرهاقلل اهتيعبت نع تكفنا نيح

 هنأ ولو ,رايدلا كلتب ىملعلا طاشتلا ىف سرادملا تدعاس بير نودبو .لزقاسلا دمحم سلبارط
 اودع طاقخ قامت نصفلا ناك

 اياوزلا (و)

 ةيوازلا تناكو ءىرجهلا عباسلا نرقلا ذنم اهنم رثكتست تذخأو اياوزلا برغملا تفرع

 فويضلل فرغ ضعبو هتوالت وأ نآرقلا ظيفحتل ةفرغو ةالصلل بارحمو ةعاق نم نوكتت

 ,هينابم ىف عستي اهضعب ناكو .قفارملا نم هيلإ جاتحت ام عم اهب نولزني نمم راوزلا نضعبو ةيلظلاو

 نفدي حي رض اهخيشل نوكي نأ رثكي ناكو ؛هراوزو هبالطب جومي دجسم اهنأك ةيوازلا حبصت ىتح

 ةدابعلا نم هحيتت ام عم ملع رود هبشي ام ىلإ اياؤذلا كم ريتك لوعتو:ب ةريبك ةبق هقوف نمو .هيف

 دالوأ ةيواز نع ىرجهلا نماثلا نرقلا لئاوأ ىف سلبارطب لن ىذلا قاجتلا ثدحتيو ءكسنلاو

 نم اهب مه ناك امو بالطلا ىلع ةفوقوم تناك بتك نم اهب امو نآرقلا ظيفحتب اهتيانعو ليهس

 - ىنعت تناكو «نطيلز ةنيدمم رمسألا مالسلا دبع ةيواز ايبيل اياوز رهشأ نمو .ىنكسلل فرغ
 .بالطلاو خويشلا ىنكسل ةريثك رجح اهب ناكو .ةينيدلا مولعلاب - ميركلا نآرقلا ظيفحت عم

 تناكو ءاهريغو ايبيل ءاحنأ نم هدعب اهنومؤي بالطلا لظو ه٠٠9ةنس اهبحاص اهسسأ دقو
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 ىنعت ةيواز نم ايبيل ىف ةدلب ولخت دكت ملو .ةسيفنلا بتكلا نم دلجم ةئامسمخ ىلع لمتشت اهتبتكم

 .هفارعلاو ملعلا ثبو ةدايعلاب

 ةيملعلا ةكرحلا ىف دومح (ز)

 ايبيل ىلإ رجاه نيحف امهالوأ امأ نيترتف ىف دومخلا نم ليلق ريغ ايبيلب ةيملعلا ةكرحلا باصأ
 اًرامد ايبيلب اولزنأف ,ةافج اودب اوناكو 581 ةنس ذنم لاله ىنبو ميلس ىنب بارعأ برغملاو
 .. افلا نه نق اروع للا ةساعلا ةايطاو:انهبق نا رمعلا لق ءاهندمو اهرضح ىف ةصاخو ءاًريثك
 اهلهأ راثو ءالاوط ةنس ةرشع ثالث اهل ةيلقص نامرون لالتحاب تنحم نأ سلبا رط ثبلت مو
 عبر وحن ىصمي دكي مو ,ةيب رغملا نيدحوملا ةلودل اونادو 0 رش ةليل تاذ مهوقزمو مهيلع

 وحن ىلع ةيناغ ىنباو 0 ار ل ا

 ىف رثأ كلذ لكو .نينسلا تارشع اًداسف ايبيل ىف نوثيعي اولظو ,عضوملا اذه ريغ ىف انب رم ام

 ىذلا ليقثلا دامرلا اذه لك لالخ هنأ ريغ .دومخلا نم ريثك اهارتعاو ايبيلب ةيملعلا ةكرحلا
 ,نيح ىلإ نيح نم عملي ىملع رمج ضيمو اهب لظ نامزلا نم فصنو نرق وحنل اهيلع لاهخا
 مولعلا حيباصم اولمح اهب ءاملعلا نم رفن روهظو اهنادلبب ةيملعلا ةكرحلا رارمتسال أيه امم
 كيلامملاو نييبويألا دهع ىف رصمل ةيلاوم - لظت وأ - ةقرب حبصتو ٠ ةيوغلو ةيعرش ةفلتخملا
 سرادم نم اهيف تأشنأ امب ةيملعلا اهتكرح ىعرتو .ةيصفحلا ةلودلل ةيلاوم سلبا رط حبصتو
 .ميدقلا اهراهدزا نم ليلق ريغ اهل ديعتو

 مث نابسالل ةسيرف اًماع نيعبرأ وحن تلظ نيح سلبارطب دومخلا ىلإ ةيملعلا ةكرحلا دوعتو
 نوينامثعلا نكي ملو .ةينامثعلا ةلودلا اهفلختو .ىرجحلا رشاعلا نرقلا ىف ةطلام ناسرفل
 اهومض ىلا اهعيمج ةيمالسإلا دالبلا تسكتنا كلذلو .ةفاقثو ملع :ناخيعا الو ةراضح تاعضا

 رئازجلاو سنوتو ايبيل لثم 5 ىف وأ رصمو ماخلاو قارعلا لثم قرشملا ىف ءاوس مهتلود ىلإ
 ةالولا نكي مل ذإ .دومخلاو لطعلا نم ليلق ريغ اهباصأو ةيملعلا ةكرحلا اهيف تعجارتو
 ايدام اعيجشت - مه تناد نيح ةقرب ىف لثملابو - سلبارط ىف ءاملعلا نوعجشي نوينامثعلا

 اك ءبصخلا ىملعلا طاشنلاو سفانتلا نم ليلق ريغ مهنيب ثدحت ثيحب ةتباث مه بتاور ضرفب .
 كلذ ظحاليو ,ةيوغللاو ةيعرشلا اهلئاسمو مولعلا ىف لدجلا نم ليلق ريغ مهسلاج ىف ثدحت
 نبا دنع َركُّدام وحن ىلع سلبارطب مهرورمو جحلا ىلإ مهتالحر ىف ةبراغملا ةلاحرلا
 7 ذإ م135١ 53/ه5١؟١١ ةنس سلبارطب رم نيح ىربكلا ةيزاجحلا هتلحر ىف ىرصانلا مالسلا دبع
 . .رملعلا سلاخي اهب نوميقي ال مهقالخأ نسحو مهتنايدو مهتفاطل عم سلبارط ةمئأ نإ» :لوقي

 .- لق 0 ةداع وأ ترذعت مهيلع انخأكو .سيفنلا رمألا اذه ىف ةسفانملا نع نيلفاغ ,سيردتلاو .
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 وه طقف دحاو ىسلبارط ملاعو .«ساربنلاك اهليل حنُج ىف ادب ءسانلا نم درف ىوس .تررقت

 نوريثيو مهنوعجشي نمم ارفق تناك اهتكلو .ءاملعلا نم ارفق نكت مل دلبلاو ,ىرصانلا تفل ىذلا 2300

 .ةرظانملاو لدجلاو ثحبلا ىف ىلاتلابو .ةيملعلا ةسفانملا ىف ةبغرلا مهيف

5 

 ضورعلاو وحنلاو ةغللا مولع - لئاوألا مولع

 لئاوألا مولع (أ)

 اذه نأ اضرع ركذي امنإ .ثيدحلا رصعلا لبق لئاوألا مولع ىف حضاو طاشن ايبيلل نكي م
 ةسدنطلاو باسحلاب املاع ناك هتدامب عساولا هملع بناجب ىكلاملا هيقفلا وأ ىوغللا ماعلا

 رصنتسملا ةفيلخلا نمز سلدنألا ىلإ لحارلا ىقربلا هللا دبع نب هللا دبع لثم ءايميكلاو

 لوصألا ىملع ىف هتعارب عم ناك هنإ عبارلا نرقلا ىف ىضابالا هيقفلا ىملالجلا نع لاقيو

 نب نمح رلادبع ناكو .ىكلاملا هيقفلا رمنملا نبا هرصاعم هلثمو .باسحلا ف اعراب ناك قطنملاو

 ملع ىف هنامز ةمالع ىرجفلا رشاعلا نرقلا ىف ىكلاملا هيقفلا ىسلبارطلا ىروجاتلا دمحم

 .لئاوألا مولع ف 5 اطاشن ايبيلل لمحت الو اينمز ةدعابتم تاراشإ ىهو .تاقيملا

 ضورعلاو وحنلاو ةغللا مولع (ب)

 هفقلت ىف نتكمي نب رمع لاثم ىلع نويبيللا ناكو ءةيبرعلاب اهنادلبو ايبيل ىنعت نأ ىعيبط
 ىلع ىرجي امو مهنم ةيبرعلا مهلك نوفقلتي ىبرعلا دنجلا هاوفأ نم هتايآو ميركلا نآرقلل
 ضعب ميكحلا ركذلا تايآ عم نونقلتي اوذخأو ,بيتاتكلا تأشنو .راعشألا ضعب نم مهتنسلأ

 لوسرلا بطخ نم ءىشب خيشلا مهل ملأ امبرو .ةيوبنلا ثيداحألا ضعبو ةيبرعلا لاثمألا
 نسحت ايبيل لهأ نم ءاملعلا نم ةئشان تذخأ ىناثلا نرقلا ناك اذإ ىتح .نيدشارلا ءافلخلاو

 ليلق ريغ مهنم ددع لحرو ءراعشألا ضعب دشنتو ثيداحألا ضعب ىو رتو ميكحلا ركذلا ةءارق

 ةرصبلا ءالع عضوب مهضعب عمسو .قارعلاو زاجحلاو رصم ىف ءاللعلا ءاقلو جحلا ةضيرف ءادأل

 ةئشانلا نوملعي ايبيل ىف بيتاتكلا ىلإ اوداعو ,مهيلع اوذملتتو مهيلإ اولحرف .ةيبرعلا دعاوقل

 ميلعتلا اذه ىف مهكراشي هكا ءادجلاسملا ىف بابشلل اضيأ اهوملعو ,دعاوقلا كلت نم هوعمس ام

 ” ال عيضي نأ ايببل :تيلت' انو. :ىدرخا انايحأ ةفزكلا خفو ًانايحا ةرضبلا نمد قرتقملا م قودفاو

 (ه 555- )١146 ةيبلغألا ةلودلا رصع ىف اوشاع ةعبرأ مهمدقتي ءاهلهأ نم ةاحنو نويوغل
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 هيلع بلغو .ىسلبارطلا ىدارملا ةقدص نب دمحم مطوأو .هتاقبط 5 ىديبزلا اعيمج - مج رت
 ائاد بلطي لب .هتاءالمإو هتارضاحم ىف ةغللا نم فولأملاب ىفتكي ال ناك ذإ .ةغللا ىف رعقتلا

 راتخم نب فلخ ىناثلاو .هيعماسو هذيمالت رهبي ىتح ةيوغللا بئارغلاو رداونلاو ذاوشلا

 ثلاثلاو ىناعملا ديجيو رعشلا ضرقيو ةغلو وحن بحاص ناكو 11١ ةنس ىفوتملا ىسلبارطلا
 - لدجلاب ملع عم هفلاس لثم ةغلو وحن بحاص ناكو قعقعلاب فورعملا ىسلبارطلا ملاس نب دمحم
 2 نع ذخأو اهيف أشن ءترس لهأ نم دومحم نب هللا دبع عبارلاو .هئدابمو لازتعالاب ناميإو

 بيرغلاو ةغللا ىف هترهش تود اهيو اهئاملع تاقلح نم دوزتلل ناوريقلا ىلإ لحرو .اهئاملع
 :ضورعلاو:تيدعلاو:ةيبرعلاو ةقللا ق اهالمأ بعك هلو «نيرعلا:ءايأو ةيرعشلا نيؤاودلا خّرشَو
 سانلا ارق هيلعو .برغملاو ةيسنوتلا ةيقيرفإ عيمج نم ةلحرلا تناك هيلإو» :ىديبزلا لوقي

 نب دمحم ركب ىبأب ةاورلا هابنإ ىف ىطفقلا دنع ىقتلنو .«ةرجهلل رجهلل ٠١8" ةنس ىفوت تاحورشملا

 . اًيوحن ناكو نينامثلا براق دقو 70١ ةنس اهيف ىفوتو رصم ىلع دفو .ىقرُبلا ىدنكلا نمؤم
 بتكو اريبك ايوغل ايوحن ناك .ءرصم ليزن ىزاغنبلا وأ ىقينربلا رضم نب ىلعب ىقتلن امك ءاريبك
 هنإ ىطفقلا لوقيو .هبتكي ام ليصحت ىف نوسفانتي سانلا ناكو ةيوغللا بتكلا نم اريثك هطخب
 اذإو ءأيرصم ارائنيد نيرشعو ةعبرأب تعيب دقو .ديرد نبال ةرهمجلا مجعم نم هطخب ةخسن ىأر

 نم رثكأب هدعب عاطقلا نبا ىرنس اننإف .هطخب ةرهمجلا نم ةخسن ةرهاقلا ىلإ لمح دق ناك

 ىف نييرصملا دامتعا اهيلع ناكو ءىرهوجلا حاحص نم ةخسن ةيلقص نم ةرهاقلا ىلإ لمحي نرق
 رضم نب ىلع طخب ةرهمجلا مجعم ةخسن ىلع مهدامتعا ناك اك .ىرهوجلا مجعم ةياور
 اهمجاعمو ةغللاب ملعلا نم ايبيل لهأ هغلب ام ىلع لدي ام ةرهاقلا ىلإ اهل هلم ىف لعلو .ىزاغنبلا

 .ةرجهلل "84 ةنس ىفوت ذإ .ءىرجحلا عبارلا نرقلا ىف ةريبكلا

 ' ةيبرعلا ةغللا ءالع نم ذف ملاعب سلبارط ىف انقتلا ىرجملا سماخلا نرقلا ىلإ انيضم اذإو
 امر هنم ذختنل اليلق هدنع فقوتن نأ نسخو هب رخافت نأ -ةماع ايبيلل لبح سلبارطل قحي

 | وهو ٠ .اهيف قمعتلاو ةيبرعلا مولع نم هنمز ىتح سلبارطو ايبيل هتقذح ام ىدم ىلع ايوق

 ةدازولا ةليبقا نم. نييل وهف: :قاوللا .ىسلبارظلا .ىادتجألا .ليغامسا نب. عيفاربإ" :قاحمنإ ىبأ *
 ميلقإ ىف ةيبادجأ نم هترسأ لصأو .ةقيحسلا روصعلا ذنم ىبيللا لحاسلا تنكس ىتلا ةيربربلا
 فرع كلذلو ءانع قوتعنأ لإ نفلي رطب هئاده ىظماو اقنو قلو كفو :اهنلا تيبس كلل ةقرب

 نقلا ى نتاع ليقف هةيف .سساخ ىذلا ىرقلا ىو. هووكدوأ هل اوجرت عم فلدخاو ىيسلبارطلاب
 نرقلا ىف شاع هنإ هتلحر ىف ىناجتلا لاقو ءسداسلا نرقلا ىف لب :ليقو .ىرجملا عباسلا

 ىلو ىذلا شناه نبا هتدلب ىضاق عم هل ربخ - هب عطقي لب - هديؤيو ,ىرجملا سماخلا
 ٌيطخم مكحب مكحي هآرف .هئاضق سلجم رضح هنأ ةاورلا ركذ دقف 2177و 2455 قنس نيب اهءاضق
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 نم فرصناو « تيتفتس تيتفتسا الو :ةيعدسما اق لوعأ ا فكنلاو :شناه نيا هل لاقف فد رف 1

 ظ ب ا ريا ويسب لّوحلا ىف ةلاسر فلأف ءابضاغ هسلحي

 رهتشاو هدلب ىف ردصت نممو ,ةغللا لهأ نم» :هنع لوقي ذإ ةاورلا هابنإب هل هتجرت ىف ىطفقلا

 اذه لك كل نيأ نم لئس هنإ لاقيو .«اهتدافإو اهقيقحتو ةغللا ىف ةديج دي هل تناكو ..ملعلاب

 اوناك نيذلا ءاملعلا نم ديري .قدلب ىف ةتانزو ةراوه ىباب نم هتبستكا : باجأف ؟ لحرت ملو ملعلا

 ىف سلبارط ىلع نيدفاولل عساولا رثألا ىلع لدي امم ,برغلاو قرشلا نم سلبارط ىلع نودفي
 لوقيو .ثيدح نم انفلسأ ايف كلذ ىلإ انرشأ ام وحن ىلع ةيملعلا مهفراعمو اهبابش ةفاقث
 اهقفو امالك مولعلا عيمجب هنامز ملعأ نم اذه قحسإ وبأ هيقفلا ناك» :هتلحرب هيف ىناجتلا

 :لوقيو .ءضورعلا ىف هباتك اهنم ركذيو .هتافلؤمب هونيو .«ارثنو اهظنو اضورعو ةغلو اوحنو

 ىف ارصتخم اباتك هل ركذي اك «ىرغصو ىربك :ناتخسن وهو ءابيذهتو ابيترتو انسح هب كيهان»

 دق قحسإ ابأ تيأر دق» :لوقيو ,راكب نب ريبزلل شيرق باسنأ هيف رصتخا .باسنألا ملع

 ةفيرطلا هتافلؤم نمو .«اهيلع هّبن دئاوف ىلع لمحات هلاوز رصتخملا اذه ىف هظفح نم لخدأ

 ىتلا ةيوغللا ءاطخألا نم هيف هعمح امو «ناسللا فيقثت» : هباتك ىف ىكم نبا ىلع درلا ىف باتك

 هنظ ام ضعب حيحصت الواح ءاطخألا هذه نم رات ىف حجار نعو ءايلغلاو نسانلا هاوفأ قرون

 نايبو ءامسألا نم ةددشم ءاي هرخآ ام حرش ىف هل باتكب ىناجتلا هونيو .هغيوستو أطخ
 ..اطاوحا فالتخا ىلع ءايلا هذه ماكحأ عيمج هيف ىفوتسا» :ىناجتلا لوقيو .اهلالتعا

 ميرم ةروس ىف ةعقاولا (ةيئايلا لصاوفلا) عطاقملا حرشل ضعت اليمج ءافيتسا كلذ ىنوتسا انو
 اهيقف ناك هنأ ودبيو .«ةدافإلا ةياغ ىف فيلأتلا اذه ءاجف .ماكحألا كلت نم ريثك ىلع اهلامتشال

 هل :ىناجتلا لوقيو .هل ىئاضق مكح ىف ةفلاسلا شناه نبال هتعجارم كلذب هل دهشتو ءا ريبك

 نم بصخأو ربكأ ناك ىوغللا هطاشن نأ ىف كشال نكلو هقفلا ىف ةديفم ةلئسأو ةليلج فيلآت

 .ظفلتملا ةياهنو ظفحتملا ةيافك :امه ناسيفن نايوغل ناباتك هتافلؤم نم رشن دقو .ىهقفلا هطاشن

 :ءاوتالاو ةنمزألاو

 ' ةدع ىلإ هلثم عزوتيو .ىبلاعثلل ةغللا هقف باتك لاثم ىلع وهف ظفحتملا ةيافك باتك امأ

 تافص ىف بابو .ةمومذملا لاجرلا تافصب هولتيو ةدومحملا لاجرلا تافص ىف بابف .باوبأ

 ىف بابو ؛ليخلا ىف بابو ,ناسنإلا ةلخ ل تابوا ومان نم مومذملاب هولتيو .ةدومحملا ءاسنلا

 باوبأ نم كلذ ريغ ىلإ تابنلا ىف بابو ءريطلا ىف بابو ءشحولاو عابسلا ىف بابو .حالسلا

 هانعدوأ «مالكلا بيرغ نم هيلإ جاتحي امو ةغللا ىف رصتخم باتك أذه» : هتمدقم ىف لوقيو .ةريثك

 لهسيل .دهاوشلا نم هانيرعأو ,تاغللاو ظافلألا ٌيشوح هانبنجو .تافصلاو ءابسألا نم ا ريثك 0

 دقو .«هيف عاستالا دارأ نمل انيعمو ,نفلا اذه ىف دصتقا نمل اينغم هانلعجو .هلوانت برقيو هظفح
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 ملاع ريغ هيلع فكعو ابرغو اقرش ميدق نم ىبرعلا ماعلا ىف ةعساو ةرهش باتكلا اذه لان
 ةتاطوطتم هننخ 2:3 ناملكورب هدو, ,هيف ام ظفح بالطلا ىلع لهسيل اًرعش همظني وأ هحرشي

 نم الاثم قوسنو .ءبلحو توريبو ةرهاقلاب انرصع ىف باتكلا عبْطو .همظنو هحورش تاطوطخممو

 تافصلا باب ىف لوقي .هنم ةيوغللا - دئاوفلا وأ - ةدئافلاو هتيمهأ ىدم حضوي لوألا هتاحفص

 ظ ظ - :لاجّرلا ىف ةدومحملا

 ' ريثكلا :مرضخلاو .ةيطعلا ريثكلا 535 ةءيركلا ن6 ركبلاوبهنخسلا لجرلا :داوجلا»
 فيرشلا :دجاملاو .ءابآلا ميركلا :بيسحلاو .ءاطعلل حاتري ىذلا : ّيحّيرالاو .قافنإلا
 :بيرألاو حاَبْحَجلا كلذكو ديسلا : : عديمسلاو مامهلا كلذكو ميظعلا سيئرلا :ديوكصلاو
 نيا نك :قدلا ةودملاو .نومالا تر وق قذلا :دحسلاو :نوفرلا : لحالخلاو ,لقاعلا
 . ردقلا عفترملا :ٌىِرَسلاو ,ناسللا غيلبلا معلب .بلقلا ّيكذلا : ٌيِعْدَوللاو .مهناسلو موقلا
 | : .« نيسلا حتفب ةأرس هعمجو

 دلع امةطقأل ةركاذوب تهنرم» قوكو: ندا "لس بحاض, ناك هلا طافلألا هذه دهشر
 رثنلاو رعشلا نم هظفح امو ةغللا مجاعم نم باتكلا باوبأ نم باب لك ىف راتخي فيك فرعي
 ثيحب اهريسفت عمو باتكلا ةمدقم ىف لاق اى بارغإلاو ةبارغلا بئاوش نم ةيقن ةافصم اظافلأ
 وهو اش قوظنلتتو ان ومدكتو .نيح :ءابذالاو :تايشلل حوضولا مام ةحضاو اهيناعم نوكت

 ظفحب ةيانعلاو باتكلاب لاغتشالا ىلإ برغم او رصم ىف - ىطفقلا لوقي اك - سانلا عفد ام
 ] .بذعتسملا ريختملا ملكلا نم هيف ام

 ١9515 ةنس قشمدب نسح ةزع روتكدلا هرشنو هققح . دقف ءاونألاو ةنمزألا باتك انهأو

 ةنسح اياوبأ هانعدوأ رصتخم باتك اذه» : هتمدقم ىف ىسلبارطلا ىبادجألا نبا لوقيو .داليملل
 نم انئكمأ ام حضوأب ءاهتآيهو موجنلا رظانمو .اهتاقوأو لوصفلاو ءاهتاساسأو ةنمزألا ملع ىف
 كلفلا ملع ىف - هناونع لدي امك - باتكلاو .«بيرقتلا نم انرضح ام ليسابو .نييبتلا

 ريغتو حايرلاو راطمألاو ماعلا رادم ىلع رمقلاو سمشلا عاضوأو بكاوكلا نم هب لصتي امو
 تاملظ ىف موجنلا عقاوم ةفرعمل مهتجاح ةدشل ملعلا اذهب نونعي ةيلهاجلا ذنم برعلاو .لوصفلا
 . نولضي الف اليل مهارس ىف مهيدمت ىتلا حيباصملا اهنأكل ىتح ةليوطلا ةيوارحصلا مهيلايل
 ممألا نع اولقنو .ىرجحلا ىناثلا نرقلا ذنم ملعلا اذه ىف فيلأتلا نم اورثكأ دقو ءليسلا
 2 باتكو .ةفلتخم روص ىف برعلا فراعمب هوجزمو هيف هوبتك ام ةيدنطلاو ةيسرافلاو ةينانويلا :ةميدقلا

 - ةيسمشلا روهشلاو نينسلاو ةنمزألا باسحب هلهتسا دقو ,ةفيرط تامولعمب ظتكي ىبادجألا نبا
  ءاقرزلا ةّبقلا ىف اهعقاومو ةروهشملا بكاوكلا ركذي مث برعلا دنع ةيرمقلاو مهريغو مورلا دنع :

 . .حايرلاو اهزانمو سمشلا جوربو ةنسلا ةنمزأ نايب نع ثدحتيو .ءاسلا ىف ةراّيسلا بكاوكلاو
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 ركذيو .مجاعألا دنع اهئامسأو ةيسمشلا روهشلا ىف ثيدحلا ليصفتب باتكلا متخيو ءاهئامسأو '

 لامج نم باتكلا ىف معي ام عم .هب ةطبترملا ةعوجسملا لاثمألاو راعشألا عوضوم لك عم

 ملع ىلإ ىسلبارطلا ىبادجألا نبا دنع كلفلا ملع لاحتسا كلذبو .ةرابعلا نسحو ةغايصلا

 .ةيبدألا هتعاربو هتردق ىلع حوضوب لدي امم .ىبدأ

 ىلع نييبيللا ةاحنلاو نييوغللا ضعبل ءامسأ ىسلبارطلا ىبادجألا نبا دعب تاقبطلا بتك ىفو

 عم ىوغللا قمعتلا ىف هغلبم غلبي مل نييبيللا نم اًدحأ نأ ريغ .ثيدحلا رصعلا ىلإ بقحلا رادم
 هللا دبع نب فولخ هرصاعم هدعب مجارتلا بتك هركذت نممو .نايبلا لامجو ضرعلا نسح

  ايوحن ناكو .ةرجهلل 071 ةنس ىفوتملا ىقربلا ىلع نسحلا وبأو ةيلقص ليزن ىوحنلا ىقربلا

 عساتلا نرقلا ىف اناقليو ءىوحن وأ ىوغل مسا ايبيل ىف عملي الو نورق رمتو .ارعاش ناك ابك

 ,ةيمو رجألا نتم ىلع حرش هلو 87١ ةنس ةتالسم ةمصاع تابصقلا ىف ىنارعجلا ىلع نب فسوي

 نرقلا ىف مهاقلن نممو .هبالطل هريغو وحنلا سرديو هبرل اهيف دبعتي ناك هتدلبب ةيواز هل ىنبو

 ,ةرجهلل 105 ةنس ىفوتملا ىسلبارطلا باطخلا نمحرلا دبع نب دمحم نب دمحم ىرجملا رشاعلا

 ,كلاسملا حضوأ وأ حيضوتلا هباتك ىلع ىرخأو ماشه نبال ئدنلا نطق: باك لغ ةنشاعبذلو

 ىدابازو ريفلاو حاحصلا مجعم بحاص ىرهوجلا اهيف طلغ ىتلا عضاوملا ىف ىوغل باتك هلو

 :ظشملا .نيوفاقلا بعام

1 

 مالكلاو هقفلاو ثيدحلاو ريسفتلاو تاءارقلا مولع

 اهنقلت ىتلا ىرصملا شْرَو ةءارق - برغملا ءاّرق ةيقب لثم - ميكحلا ركذلل ايبيل ُكاَّرق لث
 اهب نوودي - مويلا ىلإ - ءاّرقلا لازي الو .ةعبسلا ءاّرقلا دحأو روهشملا ةنيدملا ةىرقم عفان نع

 نتكمي نب رمع ةسوفن لبج ىف ايبيلب نيركبملا ءارقلا نمو ءلحنلا ٌىود ةيبرغملا دالبلاو ايبيل ىف

 جرف نب نمؤم هدعب ةيلاتلا نورقلا ىف ءارقلا رابك نمو .ةيملعلا ةكرحلا ىف هركذ انب رم ىذلا

 هدعب همساب فرع دجسم ىف نآرقلا ٌىرقي ناكو .,ةرجهلل 287 ةنس ىفوتملا ىسلبارطلا ىراوملا

 2 دن .قوتلا :قارحنلابلاقلا دبع ني دالتلا دبع رهتساو ةتلضرب و قاحتلا كرت اك
 ةنس ىفوتملا ىجسوعلا ديمحلا دبع نب ىلع هلثمو ءاعيمج عبسلا تاءارقلاب ىنعي ناك هنأب ةرجهلل
 هنا قنات دهست»ق ناملعلل ةلكاض 6 .عبسلا تاء ارقلاب ميكحلا ركذلا ظفحي ناكو 0

 - نآرقلا ةءارقب جوت اعيمج بيتاتكلاو اياوزلاو دجاسملا تناكو .نايبصلا بدؤم هنأب رهتشاو

 ] .بقحلا رم ىلع ميركلا
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 ناكو .هريسفتب ىنعت تناك ميكحلا ركذلا تاءارقب ىنعت ايبيل تناك ام وحن ىلعو علماؤها 

 رابك نمو .سانلاو بالطلا ىلع هنوضرعيو قرشملا ءالع نم هريغو ىربطلا هبتك ام نوقلتي .

 دم نب دمحم اضيأ مهنمو ؛ءارقلا نيب افنأ روكذملا ىراوملا جرف نب نمؤم سليارطب هيرسفم

 نأ لواح هنإ لاقيو .ىواضيبلا ريسفت ىلع ةيشاح ريسفتلا ىف هلو 105 ةنس ىفوتملا باطحلا
 هتافلؤم نمو .همتي نأ هل بتكي مو .فارعألا ةروس ىتح هيف ىضم هنأو نآرقلل اريسفت بتكي -

 وه ىسلبارط رسفم هرصاعي ناكو .هديوجت ملع ىف وأ تاءارقلا ديوجت ىف باتك ةينآرقلا
 ىنامث ىف ةيرصملا بتكلا راد فوفر هب ظفتحت ريسفت هلو 131“ ةنس ىفوتملا ىبورخلا ىلع نب دمحم
 عزنم هيف عزن امبرو اريبك ايفوص ناكو «رارسألا زنكو راهزألا ضاير» :هامس ,تادلحي
 .ميكحلا ركذلا ريسفت ىف ةفوصتملا

 520 نآرقلل ريسفتلاب اهتيانع نع ىوبنلا ثيدحلاب ايبيل ةيانع لقت نكت ملو
 - هتياورب رهتشتو .ةرجهلل ٠٠١ ةنس ىفوت ءترس ةنيدم لهأ نم سابع نب ديعس اهيثدحم نمو
 ىف ىلجعلا ملسم نب حلاص نب هللا دبع نب دمحأ ةرسأ لثم رسألا وأ تويبلا ضعب هسيردتو
 نم ىوري ام ةرثك ىف لبنح نب دمحأب هبشي ناكو .ةرجهلل 51١ ةنس ىفوتملا سلبارط
 اهتياورب رهتشت سلبارط ىف هترسأ تلظو .نيئدحم حلاصو هللا دبع هانبا ناكو .ثيداحألا
 ىقربلا ميهاربإ امه ناليلج ناثدحم ةقرب ىف هرصاعي ناكو .بالطلل هسيردتو ىوبنلا ثيدحلل
 ءاريبك اثدحم ناكو ,نامحد نب ىيحيب ىرجهلا عبارلا نرقلا ىف ىقتلنو .ىقربلا ميركلا دبعو
 اعمس نيثدحم نييسلدنأ نأ انب ّرمو ,ةيسلدنألاو ةيبرغملا دالبلا ىف ىوبنلا ثيدحلا لهأ هب عماست
 هركذ'راملا ايركز نب دمحأ نب ىلع نوركز نبا نرقلا اذه ىف نيثدحملا ىهبان نمو .ثيدحلا هنم
 خيدحلا قا هسورد ىقلي ناكو..لجعلا دمحأ نب علاض.ذيملت وهو :داهزلا ني. ىضاملا لصفلا ىف
 نادلبلاو ةيسنوتلا ةيقيرفإ نادلب نم ةلحرلا تناك هيلإو ,سلبارط ىف زاجملا دجسمب ىوبنلا
 ثيدحلا ىف هلو .روهشملا سنوت ثدحم ىسباقلا نسحلا وبأ هنع عامسلل هيلإ لحر نممو «ةيب رغملا
 ىفوتملا ىدوادلا رصن نب دمحأ هدعب نيثدحملا رابك نمو .ةريثك فيلآت ةيظعولا قئاقرلاو هقفلاو
 ىف «ىمانلا» :هباتك اهيف كلاَو سلبا رط ةقيحنلا ,ةيكلاملا هما نم ناك م١٠ 1/ه 7 ةنس

 - حرش ىف ةحيصنلا» :اهنم ,ةددعتم ابتك فلأ اهيفو .ناسملت ىلإ اهنم لقتناو .كلامل أطوملا حرش
 هقفلا ىف ىعاولا باتك فلأو .ىمالسإلا ماعلا ىف هحرش نم لوأ هنإ لاقيو «ىراخبلا باتك
 - هدعب نيثدحملا مهأ نمو .ةحوتفملا نادلبلا ىضارأو مئانغ ىف ماكحأو ىواتف وهو لاومألا باتكو
 مهاو ءثيدحلا بيرغب ةغلابلا هتيانعب رهتشا ٠٠١5 ةنس ىفوتملا ىتارسملا مالسلا دبع نب ميهاربإ

 نبا مساب روهشملا ميظعلا دبع نب زيزعلا دبع سراف وبأ ريبكلا ظفاحلا مامإلا هرصاعم هنم
 . . .هترايز نع ااهيف تبدع قلا هتلحر ىف ىناجتلا هملعيو هب هونيو 14 ةنسب سليأرطب دولوملا ديبع



 ف

 مئاقلا» :لوقي هيفو ءىنايحللا نب ايركز ىصفحلا ريمألا :ةبحصب ةرجهلل /١/ ةنس 0

 سرافوبأ ظفاحلا مامإلا انخيش اذه انتقو ىف (سلبارط) ةدلبلا هذه ىف ملعلا مس

 ؛ملعلا نم اعلضتم الجر تيأرف .هرادل رواحجي دجسمب هسرد ترضح ميظعلادبع 0

 نهح ةنغ دعت هلئايف قفل داك الو .دحأ هيف هيراخي ال اركذ (ىكلاملا) بهذملاب اركاذ

 ىف (ىصقألا برغملاب) نييورقلا (ةمئألا) مالك ظفحب ءانتعا هلو ةمج مولع ىف اكراشم «ةرايعلا

 ةيهقفلاو ةينيدلا لوصألا ىف هدامتعاو جي رخت وأ هيج وت وأ ريسفت وأ ليلعت نم (ىكلاملا) بهدملا

 هسرد ترضح الو ..ىلازغلا دماح ىبأ خيشلا مالكو (نيمرحلا مامإ ىنيوجلا) ىلاعملا ىبأ مالك ىلع

 بلطو (سلبارطب) كلانه انتماقإ ةدم هيلع ةءارقلا تببحأ ملعلا ىف ةنيكملا هتناكم تققحتو

 خيشلا ءاعدتسا نم دب نكي ملف ,هنم رضحمب كلذ نوكي نأ (ىنايحللا ايركز ىبأ ريمألا) انمودخم

 روضحلا بلطو ءاهنم ريمألا سلجم ىفو (ةدلبلا رصق) ةبصقلاب كلذل هسلح اندقعف ءانانكس عضوملا

 ريخ ثيدح ءورقملا نوكي نأ انيأرو .مه نذأف .دلبلاب ةبلطلا نايعأ نم ةعامج سلجملا كلذب

 أدب هنأو 7١7 ةنس نم نابعش رهش ىف ناك سلاجملا هذه ءادتبا نأ ىناجتلا ركديو .« مانألا

 ةءارق ىناجتلا متأ اذإ ىتح .ةلئسألا ىلع بيجيو رسفيو قلعي خيشلاو ءملسم حيحص ةءارقب

 ةيملع تاقيلعت قلعيو رسفي خيشلاو ,ءىراخبلا حيحص هيلع أرقي ذخأ خيشلا ىلع ملسم حيحص

 نم هخويش نع هاور امب ىناجتلا ديبع نبا زاجأو ,ةقدلا ةياغ ةقيقد اًدودر ةلئسألا ىلع دريو

 ْ .ةركييلا 01 ب رام 1 نيسيحمفلا نينه

 مهئأو سلبارط ىف هظافحو ثيدحلا ءاملع اهيلإ ئهنتنا "ىلا ةورذلا ديبغ نبا لثع تير قونيو

 2 نادلبلا ىف مهدادنأ نع هتسارد ىف اقمعتو ىوبنلا ثيدحلل ةياردو اظفحو الع نولقي اونوكي م

 اهتلحر هريمأ عم عطقي سنوتب نيبدأتملا ذاذفألا دحأ اذه نإ لب سنوت ريغو سنوت ىف :ةيبرعلا

 تبثلا ريبكلا ظنا اذه نع ىراخبلاو ملسم ىحيحص ذخأب ايظحيل اًرهشأ سلبارطب نالظيو

 رخآ رفنو نييسلبارط اوناك مهنم رفنو ؛مههأب اتبث هاطعأف هخويش نع ىناجتلا ةلأس دقو .ةجحلا

 ءادأل قيرطلا ىف اهب نيرام امإو ءاضقلا بصنم ىلوتل امإ سلبارط ىلع نيدفاولا نم اوناك

 اهتمدقم ىفو ءمهنع اهذخأ ىتلا بتكلا هل ركذيو .ةيب رغملا مهرايد ىلإ نيدئاع وأ جلا ةضيرف

 ىفصتسملا باتكو اضيأ هل ناهربلا باتكو ىنيوجلا نيمرحلا مامإ ىلاعملا ىبأل داشرإلا باتك

 نيزاتجملاو سلبارط ىلع نيدفاولا نأ نم عضوملا اذه ريغ ىف هانلق ام دكؤيام كلذ ىفو .ىلازغلل

 ىف نيتلصتم هتساردو ىوبنلا ثيدحلا ةياور لظتو .ةيملعلا اهتكرح ىف عساو ريثأت مه ناك اهب
 .ةيلاتلا نورقلا لاوط ايبيل ءاحنأ لكو سلبا رط

 ايبيل ىف ًاشنيال نأ ىعيبطو .نييبيللا ءابلعلا طاشن بعوتسا ىمالسإ ملع مهأ هقفلا ديو

 بهذمو كلام بهذمو ةفينح ىبأ بهدم :ةروهشملا ةيهقفلا بهاذملاب ملعلا نونسحي ءاهقفا
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 ىف ىلوألا ةثالثلا تأشن دقو .بهاذملا هذه ءوشن دعب الإ لبنح نبا بهذمو ىعفاشلا القرن 

 نع اًًديعب لظو .فورعم وه ام وحن ىلع ىرجلا ثلاثلا نرقلا ىف عبارلا أشنو ,ىرجحلا ىناثلا '
 ريغ :مهنع اديعب قارعلا ىف ةفينح ىبأ بهدم ناكو يس لخا هقنتعيالو - هفرعيال ايبيل لها

 اهعيمج ةيمالسإلا ةلودلا ىف ءاضقلا صخي نأ ىلع هلمح فسوي ابأ :ديشرلا دهعل همامإ نأ 7
 بلغألا نب ميهأ ربإ ناكو ءايفتخت اهيقف: وكي نأ ىمالسإ دلب عاب ىضاقلا ىف طرتشي ناكف

 نم ماكحلاو وه هدب سلبا رطو ةيسنوتلا ةيقيرفإ ىف ةيبلغألا.ةلودلا -ىسشسؤمو .دكتشرلا :نىلاو

 انلعجي امم ,كلذ نكمأ ام افانحأ مهتلودب ةاضقلا نوكي نأ ىف فسوي ناو. تيشررلا :ةنيقل هيرتسا
 فرعي ىفنحلا بهذملا لعج امم .فانحألا ةاضقلا ضعب سلبارطب مهنمز ىف ءاضقلا ىلوت هنأ نظن
 تلاو اذإ ىتح ,بهذملاب سلبارط ةلص ىهتنت ةيبلغألا ةلودلا نمز ءاهتنابو ,ةفرعملا ضعب اهيف
 نأ مهل ةيلاوملا نادلبلا ىلع نوضرفي نوينامثعلا ناك ذإ .ةلصلا هذه تداع ةينامثعلا ةلودلا ايبيل
 بيل نأ عمسن الو .هؤاهقف رثكو رصمب رشتنا دق ىعفاشلا بهذملا ناكو .انانهأ اياضق نركب
 ىقبي دكي ملو .زاجحلاو ةنيدملا مامإو ىعفاشلا ذاتسأ كلام بهذم هيلإ مهبذج دق ناك ذإ .هقنتعا
 هنع اولمحو كلام سورد اورضح دق اوناك مهنم ارفن نأ ةصاخو .هاوس بهذمل ةيقب ايبيل ءاملع ىف
 دمحم نب ةيواعم نع فرعنام وحن ىلع ايبيل ىف بهدملا نوعيشي اوذخأو أطوملا :هبهذم باتك

 ناكف ,نييرصملا ءاهقفلا نم ةلج هنع بهذملا لمح دق ناكو ,كلام ذيملت ىسلبارطلا ىمرضحلا
 هللا دبع ذيملت 510 ةنس ىفوتملا ةقرب هيقف ضايفلا ىبَأ نب ميهاربإ لثم مهنع نوذخأي نويبيللا

 نييرصملا هنع هتلمح دحأ قدأ ةرابعب وأ ءرصم ىلإ هنع كلام بهذم لماح طاطسفلاب بهو نب
 ,نيمهملا ٠ دق رصم ىف مساقلا نب نمحرلا دبع نع هلماحو برغملا ىف بهذملا مامإ نونحس ناكو

 ةنس ايبيلب ةسادجلا ىف ناو ريقلا ىلإ همودق لبق لزن ١9١ لظو سلبارط ىلإ لقتناو اهيف هعاذأو

 ايبيل نادلب ىف نوريثك ةيكلامو ءاهقف اناقليو .هعيشيو بهدذملا اهلهأل سردي تارت ثالث اهب

 لاجرو بهذملا ىف ةفلتخم تافلؤم هلو 564 ةنس ىفوتملا ىقربلا ةعرز ىبأ نبا لثم ةفلتخملا
 ءاهقف تافالتخا اهيف ركذ مكحلا دبع نبا ىرصملا ىكلاملا هيقفلا رصتخم ىلع تادايزو ًأطوملا

 ةنس ىفوتملا قرسلا دلاخ نب رابجلا دبعب ترس ةنيدم ىف ىقتلنو .راصمألا  28١وهو ,ةرجهلل

 ناطقلا بيبح نب نمحرلا دبع نب ىسوم سلبارط ىف هب. ىقتلن نممو .نونحس ةذمالت نم
 ةنس ىفوتملا  1١1ءاضقلا ىلوتو «ناوريقلاب هتقلح ىف هيبأ ةفيلخ نونحس نب دمحم ذيملت وهو

 مامإلا بهذم ىلع هقفلا ىف مالكلا نسحي ناك هنإ جابيدلا ىف نوحرف نبا لوقيو ءةرتف هتدلبب
 هيقفلاب ةقرب ىف ىقتلنو .اًءزج رشع ىنثا ىف نآرقلا ماكحأ ىف اخض اباتك هل ركذيو .كلام

 ةنس ىفوتملا ىقربلا ليعامسإ نب هللا دبع ىكلاملا ١77 نيب ىقربلا رابجلا دبع عم هركذ انب رمو
 ةنس ىفوتملا قرسلا ىليوزلا نسح نب دمحم ىكلاملا هيقفلا ترس ىف اناقليو .داهزلا 817"

 ةنس ىفوتملا رمنملا نب دمحم نب ىلع وه ,ءسلبارطب ىكلاملا هقفلا ةمئأ نم ريبك مامإب ىقتلنو
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 عنمب رمأو ,ىعيشلا ىمطافلا بهذملا دض هدلب ىف ةنسلا لهأ بهذمل رصتنا نم لوأ وهو ,5 7

 00 منو اراهج ىحضلا ةالص ىلإ سانلا اعدو «لمعلا ريخ ىلع ّىح» :ناذألا ىف مهتراش

 اوحم دق نويمطافلا ناكو ناضمر ىف مايقلا ةالص داعأو ,نيفختسم الإ نييمطافلا نمز ىف اهنولصي

 ىلا هتافلؤم نمو .ةنسلا لهأ ةرصانمب هتارضاحمو هتاباتك ىف ىنعو ,مهمايأ ف اًمات | وح اهمسر

 سلبارطب ىكلاملا هقفلا ةمئأ نمو .« ضئارفلا ىف ىفاكلا » : هباتك اليوط نويسلبارطلا اهب ىنَع

 هب هون ىذلا ريبكلا ظفاحلا ديبع نبا ذاتسأ وهو ٠ ا يا

 نبال عيرفتلا باتك ىكلاملا بهذملا تاهمأ نم هبالطل سردي ناكو ءانب م اك اليوط ىناجتلا

 نبال لوصحملاو ىلازغلل ىفصتسملا باتك مه سردي ناك امك .ىعداربلل ةنودملا بيذهتو بالجلا

 هماكحأ ىف هتقدب رهتشاو اماع نيثالث نم رثكأ سلبارط ىلع اًيضاق لظو .ىسلدنألا ىبرعلا

 ةدمل هالوتو ,ةرجهلل 508 ةنس سنوت ىف ءاضقلا ىلوتل ىصفحلا رصنتسملا هاعدتساف .هتيضقأو

 ىف اهريغو رصمب فورعملا نيديعملا ماظن ذئنيح سلبارط خويش فرعو .ىفوت ىتح اهب نيماع
 حراب نيح هسوردو هتقلح ىف هفلخو . زنهلا دمحم نب باهولا دبع هدنع ديعملا ناكو ءمهنامز

 نا .ني.ديمحلا دبع ةيكلالا كاهقف ىهات نو. رضتأللا رصتتملا ةوعدب نيكوف لإ سلبازط

 نبا تدعملا ظفاخلا ةذتاسأ قم.رمغم 0 لثم وهو 784 ةنس ىفوتملا ايندلا ىنأ نب تاكربلا

 باتكو ىنيوجلا ىلاعملا ىنأل ناهربلاو داشرإلا ىباتك سلبارطب هبالطل سردي ناكو .ديبع

 ةيكلاملا ءاهقف نمو .اًريبك اًرعاش ناك ذإ .ءارعشلا نيب هل ةمجرتلل دوعأسو .ىلازغلل ىفصتسملا

 وهو .عساتلا نرقلا نم ةرخأب ىفوتملا ىلوصألا هيقفلا ىنطيلزلا نمحرلا دبع نب دمحأ نيهانلا

 ىف ليلخ رصتخم ىلع ناحرش اهنم ,ةريثك تافلؤم هلو ,هتذتاسأ دحأ قدأ ةرابعب وأ قورز ذاتسأ
 حرش اهنمو ,ىكبسلا لوصأ ىلع ناحرش اهنمو ,تادلج ةتس ىف مخض امهدحأ ىكلاملا هقفلا

 .سرادملا ةخيشم سنوتب هيلإ تدنسأ مث ةرتف سلبارطب ءاضقلا ىلوتو .ىلازربلا ىواتف رصتخم

 ناحرش ةيهقفلا هبتك نمو ءاريبك ايكلام اهيقف ناكو ,ةيفوصلا نع انئيدح ىف قورز انب َّرمو
 لظيو .هقفلا ىف داشرإلا حرشو ,ليلخ رصتخم نم عضاوم حرشو .هقفلا ىف ديز ىبَأ نبا ةلاسرل

 نيهبانلا اهئاهقف نمو «ةيب رغملا دالبلا ةيقب لثم كلذ ىف اهلثم - سلبارط ىف ارهدزم ىكلاملا هقفلا

 ىف ءاضقلا هيلإ دنسأ دقو ٠١7١ ةنس ىفوتملا ىسلبارطلا نايعش نب دمحم ىنامثعلا رصعلا ىف

 ةنس سلبارطب ىشايعلا رمو .لوبناتسإ ءالعل هترظانمب رهتشاو .سيردتلاو ىوتفلاو سليارط

 ىسيع نب دمحأ نب دمحم ةنيدملل هفصو دانا هتلحر ىف اهئاهقف نم ركذو ما ./ه٠ 08

 اهيف تدم ةنس نيعبرأ وحن اهب ىوتفلل هتيالو:تلط دقو اهيتفم لهاشم قب تمحو ىعويرلا

 لهأ نم دحأل سيل بتك ةنازخ هل ركذو ملع تيب هتيب نإ لاقو ىكملا دمحم هيقفلاب هر هونو «هت ريس

 ةديقع ىلع درلا ىف وهو «ةنسلا رصن ىف ةنملا ركش» :هتافلؤم نم ركذو .اهلثامت ةنازخ هتدلب

 . .ةيضايإلا
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 ' ةيبرغملا ميلاقألا لثم كلذ ىن اهلثم .رصحلا نوتوفي ايبيل ىف ىكلاملا بهذملا ءاهقف نأ قحلاو
 ؛ بهذملا وهف كلام بهذم ةصاخو ةنسلا لهأ بهاذم قنتعت اعيمج اهيف ريهامجلا تناكو .ةفلتخملا
 | ىف ةبرج ةريزجو ايميل ىف ةسوفن لبج نم ناك ام الإ ,ةيب رغملا عاقبلا عيمج ىف عاشو عاذ ىذلا
 | ىقتلنو ,مويلا ىلإ ةيضايإلا ةديقعلا تقنتعا اعيمج اهنإف ءرئازجلا بونج ىف بازيم دالبو سنوت
 نيذلا :دخأ :ىههادغلا 00000 مهلئاوأ نمو ,ةسوفن ليج ىف نيديدع اهل ءاهقفي
 لظو ةيضابإلا ةديقعلا ةيعاد ةْيرك ىبأ نب ملسم ةديبع ىبأ ىلع ةذملتلل ةرصبلا ىلإ اولحر
 هتروث ىف ىرفاعملا ىلعألا دبع باطخلا وبأ هالوف دنطوم لإ :داعو :ةاوتس» نست هل امزآلعإ .

 ' لخأو .ميلعتلا نوئش هبناجب هيلإ لكوو هتلود ىف ءاضقلا ١1١ ةنس سلبارطو ةسوفن لبجب
 ىرجهملا ثلاثلا نرقلا ىف مهمشأ نمو ةسوفن لبج ىف نورثاكتي هدعب نويضايإلا ءاهقفلا
 قا : ةيضابالا ةديقعلا ىف بتك هلو ةرجهلل 587 ةنس ىفوتملا ىسوفنلا حتف نب سورمع

 ةيضايإلا عادل راك «ىسورمعلا» ىمسي هيلإ بوسنم باتك اهمهأ نم ,عورفلاو لوصألا
 ةيعاد ةليالج دن اهاؤو ىضابإلا هقفلا ىف ةنودم هعدوتسا ةسوفن لبج ىناسارخلا مناغ نب رشب
 ءاهخسنل راهن ليل هل تخأو وه غارفتف ,ةعرك ىبأ نب ملسم ةديبع ىبأ ة ةرصبلاب ريبكلا ةيضابإلا
 تقرتحا امنيب اهتظفح مايألا نأ فداصتو ءاهخسن اَتأ ىتح ءاءزج رشع ىنثا ىف عقت كفاك
 ىف نوئحس ةنودم ماقم مهدنع موقت ىهو ,هقفلا ىف 07 دامتعا اهيلعو .ةيلصألا ةخسنلا

 سوطام نب ناميلس ىرجحملا عبارلا نرقلا ىف ةيضايإلا ءاهقف نمو .كلام مامإلا بهذم
 ىف عرب دقو «ىملالجلا سنوي نب .ىسومو .ةيضاباإلا دنع ا انعم هيواتف دعو ..ىسورشلا

 ,ءايرغلاو بالطلل ةيلخاد ماسقأ اهب ناك ةريبك ةسردم سسأو تايضايرلاو قطنملاو لوصألا

 ةئيه اهل تناكو ,ةبازعلا ةعامج سسؤم ىسوفنلا ركب نب دمحأ هيقفلاب سماخلا نرقلا ىف ىقتلنو
 ,ةماعلا ةحلصملا ةمدخ اهتمهمو ءاحالصو املع اههلهأ ريخ مضت ةيرقو دلب لك ىف عورفو ايلع
 ظ ىف عورفلا ىف عماجلاو ءازجأ ةتس ىف نيضرألا لوصأ اهنم ,ةرينك تافلؤم ىضابإلا هيقفلا اذهو
 نب فسويب سداسلا نرقلا ىف ىقتلنو اا ةثالث ىف دابعلا لاعفأ نييبتو ةمسقلاو نيءزج

 . ملع ىف بيترتلا باتكو هقفلا لوصأ ىف لدعلا باتك هلو 07١ ةنس قوتملا :قارديملا  هيفاربإ
 البال رشات: عئسوفتلا ىراجمُيتلا فلخي نب ىلع نرقلا ىف ةيضابإلا ءاهقف رابك نمو .ثيدحلا
 ,هوقنتعاف فينحلا نيدلاب اهلهأو هءارزوو اهكلم عنقأو 01/0 ةنس اهيلإ لحر دقف ىلام ةكلمم ىف

 دي ىهو ,نيدلا ىف مههقفيو ميركلا نآرقلا مهظفحيو مالساإلا ضئارف مهملعي مهرايد ىف لظو

 نق ف اهتشيوا رهو تنرعملا ةنفاوضل :ةييلقعلا ىرخألا ىدايألا بناجب ةسوفن ةيضابإل ةميظع
 نماثلا نرقلا ىف ةيضابالا ءاهقف رابك نمو قرش لس اب رغ ءادوسلا ةيقيرفأب مالسإلا

  .ةسوفن لبج ىف ةريبك هيف لاطيسلا هين ناطيللا ىسوم نب ليعامسإ رهاط وبأ ىرجملا

 كسانملاو جحلا ىف باتكو ضئارفلا ىف باتك هل .فيلأتلا ريثك وهو .ةرجهلل 76٠ ةنس ىفوت
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  رماع نكاس ىبأب ىقتلنو .ءازجأ ةثالث ىف تاريخلا رطانق باتكو مالسإلا دعاوق باتكو '

 ءاوخا ةفيرا اهنم جرخأو هقفلا ىف ىربك ةنودم فلؤي نأ لع ع 47 ةنس ىفوتملا ىخامشلا

 عويبلا ىف ثلاثلاو .قوقحلاو ناميألاو روذنلاو جحلاو موصلاو ةاكزلا ىف ىناثلاو ,ةالصلا ىف اهوأ

 دمحأ نيدلا ردبب رشاعلا نرقلا ىف ىقتلنو .تابهلاو اياصولا ىف عبارلاو ,نهرلاو ةمسقلاو

 : ناتيهقف ناتعومجم ةيضاباللو .هقفلا لوصأ ىف ةمدقم هبتك مهأ نمو 114 ةنس ىفوتملا ىخامشلا

 ةبازعلا ناويد اهيمست ةيناث ةعومجمو ,ةسوفن ىف مهئاهقف نم ةعبس اهفلأ ناويدلا ىمست ةعومحي

 .رابكلا ةسوفن ءاهقف نم ةرشع اهفلأ .

 سانلا ناك دقف اعيرس ارورم ايبيل ىلع ىمطافلا ىليعامسإلا ىهقفلا بهذملا رم

 ىلإ مهتأجلأ امبرو ,نييمطافلا ايندب قلعتلا اوأر ليلقلا نم لقأ لب اليلق ارفن 0

 منو قحسإ نب ليلخ نع ىوريام الإ ىليعامسإ هيقف نع سلبارط ىف عمسن الو ,ةرورضلا كلذ

 ضعب تاقلح رضح امنإ .ةيهقف تافلؤم هل تناك الو ةملكلا هذطل قيقدلا ىنعملاب اهيقف نكي

 نب دمحم هلثمو ءامههئاول تحت ءاوضنالا ىف عرسأ مئاقلا هنباو ىدهملا لبط ىؤد اذإ ىتح ءاهقفلا

 هاعدتسا ىذلا ىسلبارطلا نسحلا نب دمحم امهلثمو 7٠١ ةنس ىفوتملا ىقربلا هيقفلا رايس

 ءامرفلاو سيبلبو طايمد ءاضق هيلإ ضوفو ةرهاقلا ىلإ ىمطافلا زعملا ريزو سلك نب بوقعي

 ىلو ىفارقلا ديعس نب كلامو 77 ةنس ىفوتملا ىقربلا دلاخ نب دمحأ رفعج وبأ مهتلكاش ىلعو

 .ةرجهلل 200 ةنس هقنع برضب رمأو .هللا رمأب مكاحلا ىمطافلا ةفيلخلا دهع ىف رصمب ءاضقلا .

 ناك اهطاشن نإف تاءارقلاو ريسفتلاو ثيدحلاو هقفلا مولع ىف تطشن ايبيل تناك اذإو

 وأ ايوحن ناك اصخش نأ ركذي نأو هب مهاغتشا نع لاقي ام ودعيال ذإ ,مالكلا ملع ىف ادودحم

 د ىلإ فرعنالو ءىسلبارطلا ماس نب دمحم لثم لازتعالا قنتعي ناك اًريبك اهيقف وأ ايوغل

 نرقلا ىف ةلزتعملا دحأ رظان ىضابإلا ىسوفنلا رزخ ابأ هرصاعم نأ ركذيو .هئدابم لثمتي ناك

 درلا ىف ةلاسر فلأ ىدوادلا رصن نب دمحأ ريبكلا ىكلاملا هيقفلا نإ لاقيو .هيلع رصتناو عبارلا

 ثحابم نع ةروص ذخأن نأ انعطتسال انتلصو اهنأ ولو حاضيإلا ناونعب (ةلزتعملا) ةيردقلا ىلع

 ناك ىلاكودلا ريبكلا ىكلاملا هيقفلا نإ لاقيو .هتدلب سلبارط ىف صخألابو ايبيل ىف مالكلا ملع

 ىف ىرعشألا ةمدقم ىرجهلا رشاعلا نرقلا ىف رمسألا مالسلا دبع لاثمأ نم هبالطل سردي

 ىرجحلا سماخلا نرقلا ذنم ةيبرغملاو ةيقرشملا دالبلا لثم اهلثم حبصأ ايبيل نأ ودبيو .ديحوتلا
 .ةيمالكلا بهاذملا نم هريغو لازتعالا ىلع ىمالكلا ىرعشألا بهذملا رثؤت هدعب امو



 وال

 خيراتلا

 نو ريثك هب فغش اك ,ىمالسإلا خيراتلا ىف ةباتكلاب ايبيل ىف ءالعلا ضعب فغشي نأ ىعيبط
 ىفوتملا ىقربلا ةعرز ىبأ نب هللا دبع نب ميحرلا دبع مهيخرؤم لئاوأ نمو .ةيبرعلا نادلبلا ىف
 1 وذو. :ظاطسفلاب اهتز دف ماشه نبا نع اهيزاغمو ةيوبنلا ةريسلا ىور ةرجهلل ١01 ةنس

 هعوضوم ىلإ ةراشإ نود خيراتلا ىف اباتك دمحأل نإ لاقيو .ماشه نبا نع هعم اهاور دمحأ هاخأ
 نمحرلا دبع ني. هللا دبع سابعلا وبأ امه ,ةيبادجأ ىف نيخرؤم ناميإلا ملاعم ىف ىجان نبا ركذيو
 673 ةنس ىفوتملا ىبادجألا نمح رلا دبع نب نيسحلا هللا دبع باو 25 ةنيس قروتملا ىبادجألا

 نب هللا دبع نب ىلعو 07١ ةنس ىفوتملا جارف نب نسحلا امه ءاط نيخرؤمب سلبارط ىف ىقتلنو
 ميرك ىرجطلا رشاعلا نرقلا ىف نيمهملا نيخرؤملا نمو .017 ةنس ىفوتملا ىسلبارطلا فولخم
 .قورز خيشلا عم هتارصم لزن ىرصم هوبأو .ةرجهلل 199 ةنس ىفوتملا قارصملا ىنومربلا نيدلا
 خيشلا ةيداز ىلإ اهكرت مث قورز خيشلا ةيواز ىف هملعت نيدلا ميرك أدب دقو ءرصم نم هتدوع ىف

 فرع هيفو ,راربألا تاداسلا ةينمو راهزألا ةضور باتك هيف هلو خيراتلاب فغشو .بوجحملا

 لئابقلا ضعب باسنأو سلبارط ىف فارشألا باسنأبو نيحلاصلا ءايقتألا نم ةريبك ةفئاطب
 نيب هركذ راملا هرصاعم ىفوصلا رمسألا مالسلا دبع نع باتك باتكلا اذه بناجب هلو ةيبرعلا .

 .هفوصتملا

 ىضابإلا هيقفلا ىنيجردلا ديعس نب دمحأ امهلوأ .ناخرؤم نييضابإلا ةسوفن ءاملع نيب رهتشيو
 هيفو ,ةيرصملا بتكلا رادب ةطوطخم ةخسن هنمو خياشملا تاقبط باتك هلو عباسلا نرقلا ىف

 ىتح اماع نيسمح مضت ةقبط لك تاقبط ىف اهبتر ىضابإلا بهذملا ةمئأل ةلصفم مجارت ضرع

 نفاع قب ناسثع خب دمحأ نيدلا ردب سابعلا وبأ ىناثلاو .ىرجطلا سداسلا نرقلا ةياهن

 هيفو .«ريسلا» باتك ةيضابالا ةيئألا خيرات ىف هلو نييضابالا ءاهقفلا نيب روكذملا يحاعتشلا

 .ىرجطلا رشاعلا نرقلا لئاوأ ىتح هلاجرل مجرتيو هتأشن ذنم ىضايإلا تهذملاب فرعي



 جرار[ سصقلا
 رثنلاو رعشلا

 ايبَيلا "0!فرعت

 مقت مل ايبيل هتقنتعا ذنمو ,برعلا اهحتف ذنم مالسإلا ىف لخدت ةيبرغملا نادلبلاو ايبيل تذخأ

 ,رئازجلاو ةيسنوتلا ةيقيرفإ ىف ةنهاكلاو ةليسك مايأ ثدح امك .برعلا دض ةيروث ةكرح ىأ اهيف

 كلذ عمو .(ه 86 - ا/١) نامعنلا نب ناسح دهع ذنم ةعاطلا اصع قش ىلإ ادوعي مل امه ىتحو

 ىلإ لغلغت دق نوكي ىتح ىرجهلا لوألا نرقلا رخاوأ ىلإ لصن ال ثيحب امهّمع مالسالا نإف

 ىو لابجلا حوفس ىلعو لوهسلا ىفو ابونج ودبلاو الامش رضحلا نيب .برغملا ىف عاقبلا عيمج

 نيب. اوماقا :نييقيتيفلا نإف :ةزيخ نيم رغلا نيضوؤملا سوفت الم ام. وهو. «ىراحضلا قو:كاضخا

 ,نامورلا لثملابو ,ةيعامجلا ةر وصلا هذهب مهيف مهتغلو مهنيد رشن رشن اوعيطتسي مو ءانورق ريربلا

 ةيلامشلا نادلبلا قضعب قف آلا فرع لو: ةبيرغ ريربلا نيب اهرشت اولواح لا ةيخيسملا :ةلظو

 لوألا نرقلا ذنم ىمالسإلا دملا مامأ ضوقتتو بحسنت تذخأو .اهيف ةينامور تايلاج ريثأتبو

 نم ولخيو .ةيناسنإلا ةرطفلا نيد مالسإلا نيد نأ ىلإ كلذ عجرم نأ ىف بير الو .ىرجملا

 دابعتسالا ةركف نم مهريغو ربربلا ررحي هنإف اضيأو ,نييحيسملا دنع ةدقعملا ثيلثتلا ةيرظن >

 تابيطو تاريخلا نم اهيف ام لك نوكلمتيو رايدلا ىلع نولوتسي نمم نامورلا ريغو نامورلل

 دعانا ثان قوس, وهو لام ريغرأ هلام ملظ ىأ ةحوتفملا دالبلا لهأ ملظي ال وه مث .قزرلا

 فلتخم ىفو بئارضلا ىفو مئانغلا ىف :قوقحلا عيمج ىف ةحوتفملا نادلبلا ىملسم نيبو برعلا نم

 .نوئشلا

 اهيف ىدنج لك ناكو «ةيب رعلا شويجلل امهم اًركرم ىرجهلا لوألا نرقلا لاوط ايبيل تلظ

 ايبيل خيراتو باهولا دبع ىنسح نسح ذاتسألل خيرات نم سداسلا ءزجلا ايبيل برعت ىف رظنا )١(

 ىف ىناقثلا طاشنلا باتكو سابع ناسحإ روتك دلل ةلحرو نازولل ايقيرفإ فصو باتكو نودلخ نبا

 رمع راتخم دمحأ روتكدلل ايبيل ةيب رعلا ةراضحلا نع تاقرو باتكو ىردبعلا

 ا
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 +. نكت اروقل يدق لاو فينحلا نيدلا “ىدابم مهميلعتو نآرقلا نييبيللا رب ربلا ضعب ظيفحت لواحي

 ريغو ندملا ىف تيا نأ بيتاتكلا ثبلت مو .هجو ريح ىلع اهودؤي نأ ىعبنيو مهيلع ةبوتكملا

 نإ مهي عسا انو .جاوفأ دعب اًجاوفأ فينحلا نيدلا لوخد ىلإ ايبيل لهأب عرسأ امم ,ندملا
 برغتلا ىلإ ميم عربسأ "ام تاو هس انو مهنيب ةرهاصملاو برعلاب طالتخالا برعتلا
 رخاوأ ىف ىفوتملا ىبوقعيلا ركذي ذإ ءمهرايد تلزن ةيبرعلا رئاشعلاو لئابقلل ةركبم تارجه
 فِِصلاو ماذجو مخلو دزألا نم ةينمي رئاشع قرشلا ةقرب ليج قكستا ىوحملا قلاثلا :قوقلا .

 نم رئاشع ةدامرلا تلزنو ,بيجتو دزألاو ناسغ نم رئاشع ىبرغلا ةقرب لبج نكسو مهريغو

 لكو .ةيمرضحو ةيمهس رئاشع سلبارط ىبونج ةبضطلا ىف نادو تلزنو .ةنيهجو ىلبو جلدم ىنب

 ىرجهلا سماخلا نرقلا فصتنم ىلإ لصن داكن الو .نييبيللاو برعلا نيب جزملا ىلع لمع كلذ

 ايبيل ىلإ رصم ديعص نم لاله ىنبو ميلس ىنبل ىربكلا ةيبارعألا ةرجطلا نافوط ثدحي ىتح
 ىنب ةصاخو - ميلس ىنب جاومأ تلزنو ءعضوملا اذه ريغ ىف انب ٌرم ام وحن ىلع ةيب رغملا رايدلاو

 رئاشع اهعمو ءبرغلا ىف سلبارط ميلقإ ىلإ ايبيل ىف اهنم بارسأ تلغلغتو ,ةقرب ىف - مهنم ةرق
 و اهب ريربلا رهصتا ذإ :انيرعت لماكتيل ايبنأ وكلا ىارغألا ئافوطلا اذه عاو. لاله قب قف

 هئايزأ ىفو ةيمويلا هتايح لوانتو هتاداعو هديلاقت ىف اًريبك ايب رع ابعش اعم اوحبصأو ,بارعألا
 ديسلاو قالخالا قاضيا او رهو مسا رعاو جنا رفا قر ةجارلا و ةفاوعأ قوي ةيامظو هالو
 عيمج ىف عساولا برعتلا اذه اهدحو ةقرب برعتت ملو ,ةيسورفلاو ةدجنلاو ةءورملا نم ةميركلا
 دهشتو ,ةيرووبلا ةراوه ةليق نأ رفا نم اهملقا ناكسو ىنلبارط انك ا تبرعت لدي ةايحلا يحاكي
 نم ةعجانلا دادع ىف اوراص مهنإ» :هخيرات نم سداسلا ءزجلا ىف مهنع الئاق نودلخ نبا كلذب
 كالياو بورا ةيسرامو لبالاو. ليخلا تركرو ءايخلا قكسو.ىزلاو:ةقللا .قاويلس ىقبديزع
 الف برعلا ةحاصف اهنم اولدبتساو رب ربلا ةناطوبا وسن نق .مهلالت ىف فيصلاو ءاتشلا ىف نيتلحرلا

 مهنإ» :الئاق ةسوفن لبج ىف نرفي ىنبل ةداهشلا سفن نودلخ نبا دهشيو «مهنيب قرفي داكي

 هيج قى مهزاعتشي [ولتو «برعلا :تاغلبتا وملكتوب ضناغألا .ةتاطرتااويمتوب مياس“ نك عم ادب
 ةيب رعلا لئابقلا ىلإ مهسفنأ نوبسني مه اذإف ءرب بلا نيب ةبورعلاب روعشلا اذه عستاو .«مهاوحأ
 . اذإ غلابن ال كلذبو .ىبوقعيلا لوقي اك نميلا ىلإ اهسفن تيشت ةزا وه تناكو اب تحبو الامن

 . ىنب نم رئاشع ضعبو ميلس ونب مهرايدب لزن ذنم اًمات اًمبرع ابعش اولّوحت ايبيل ربرب نإ انلق
 نيلاقتو تاداغو ةايح يرلتنا اب رصون :نقيتملا نيذلا اوقننعا نإ انين ايرغا|وعيصأ دقق :لاله

 ْ .نودلخ نبا ظحال اى .ةغل ا ءاعطمو اسبلمو ايز ابرعو

 ناك برغملا نادلب نم اهريغو ايبيل ىف ةيبرغملا ةينطولا ةغللا ىلع ةيبرعلا راصتنا نأ ودبيو
 - نازولا نسحلا لوقي امك - مهتغل نومسي اوناكو ,فينحلا نيدلل ربربلا قانتعا ذنم [ساح
 . رصعلا ىفو .ىتش تاجهل تناكو ءةيربربلا ةغللا برعلا اهامسو .ةليبنلا ةغللا ىأ غيزامأ لاوآ
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 نيربلا نأ لع لدن قرتكلا ءازحسلا قو رئازقلاو نثرت ىميلق] ىف نضوقن كفشكا تيدخلا
 كلذ ىنعمو ءالثم ىعارز ىلمع الو ىبدأ الو ىنيد باتك ىأ مهنع رثؤي مل هنأ ريغ .ةباتكلا اوفرع

 اهنيب عارص ثدحي نأ نكمي ثيحب .ةيبرعلا هب ىقلت نأ عيطتست ثارت اهل نكي مل ةيربربلا نأ
 ةنسلأ تلتحاو اهترهق ام ناعرس لب .ةمواقم ىأ ةيب رعلا مواقت مل كلذ لجأ نمو .ةيب رعلا نيبو

 ثدح ام اهيف ثدح له نكلو .ةيب رغملا نادلبلا نم اهريغو ايبيل ىف ةايحلا ةغل تحبصأو اهلهأ

 نبا مالكو .ةيماعلا تاغللا روهظل لهأ ةيبرعلا ملكلا ىف تافيرحت ثودح نم رصم ىف الثم
 ىف. عشت م هنأ ىلع لدي ةسوفن لبج ناكس نرفي ىنبو سلبارط ميلقإ ناكس ةراوه نع نودلخ

 نأ دكؤي امم .برعلا ةحاصف ربربلا ةناطر نم اولدبتسا مهنإ لاق ذإ ,ةثدحتسم ةيماع مهتنسلأ .

 .اليوط اهلهأ ةنسلأ ىف تلظو ايبيل ىف تعاش ىحصفلا

 0 ا ا ل ا

 ؛ لوقي ذإ ,.ةمات ةحاصف اهلهأ 526 - 3584/8 ةنس هك

 برع نكلو .ءاحصف اضيأ زاجحلا برعو .هانعمس ىبرع مالك حصفأ نم ةقرب برع مالك »

 نم دسفي مل ؛مهتيب رع ىلع نآلا مهو .هريغب مهمالك طلتخي ملف ؛مهيلع سانلا دورو رثكي مل ةقرب

 دقو .نوب رعي ام ىلإ ةفاضإلاب هل ردق ال امب الإ بارعالا نم نولخي الو .ليلقلا الإ مهمالك

 لع. درؤت .له <لامش:وبأ هلا لاقي. .ءام“ لع« ىوصخلا ».ق هليإ .ىقسي :هتيقل ايودي .كلأس *
 نوئطت معن :ىل لاقف .برغملا لهأ ةداع ىلع ضفخلا عضوم ىف واولاب هتركذو .لامش وبأ

 لعفي ىرضح الو ىبرع برغملا ىف سيلو .لوعفملا بصنو لعفلا ىف نونلا تبثأو ءلامش ابأ
 ةةيناو ءاللوغيبت ءىش مكعم جاجح اي :مهنم دحاو انل لاقف ,نوبعلي مهنم لافطأب انررمو .كلذ

 ماعط نم (ائيش) هلأست ةأرما هيلض محلا دفا هتع ايارغأ :تياروت هققرلل ءاكلا نكسو :نونلا
 .ءاطلا كك نوتنلا كيتا .ههجو ىلع ةبطاخملا ريمضب ىتأف ,هنيقوذت ام هللاو : ال لاقف .هلكأي

 لاقف .ىودي هعمسف «ةلماز ىركي' نم : :لوقيو ,ةلحار ىرتكم بكرلا ىف دشني اصخش تعمسو

 ضعب ىل ركذو .ىركتسي نم :لقو ىركي نم لقت الف :معن : :لاقف ؟ ةلمازلا كدنعأ :
 ءابلا هك ركون للا ةعفاو داما لذه 0 ا

 نيأ نمو :هل لاقف .ىبارعأ هعمسف هعمسف .هب ىقستسملا ءاشّرلا ىنعي برغملا لهأ ةغل ىلع حتفلاب
 لقت الو لبحلا لق .ىبارعألا هل لاقف .ءاشَّرلا ىلإ ىبرغملا راشأف .ءاملا ىلإ لبحلا ةحئار تءاج
 - نآلا ىتح - مهف هريسفتب برغملا لهأ ةداع ترج امو ةغللا ظافلأ ردان امأو .لّبحلا
 .بكرلا ةلحم نم ىوزن عضوي لع فقو مهنم اًصخش : نأ كلذ نمف :مهتيجس ىلع هب نورواحتي

 كلاشف .جرخأ ىنعي رهظأ ىنعدت ىديس اي :ىل لاقف .ةديعب هنم (ءاملا ةانق) ةعرتلا تناكو
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 ضيا ذكرا اذك (ةيحلان) يرش ودعي ةناقلا وزع مقره اذإ هل لاق :قيرطلا نع وماكعت

 - هللا ىضر ريبزلا نب ةورع لوق ريسفت ىف بيرغلا لهأ هيف رثكأ دق ظفللا اذهو ءاهنم متجرخ اذإ
 ىلصي ناك لكي هلا لوسر نأب كي ىبنلا جوز - اهنع هللا ىضر - ةشئاع ىنتثدح دقل :هنع

 ميم  ايبمص» تعفسو»«لاقماو. تعا وشي هيلع ا وتأو. .«رهظتا نأ لبق اهترجح ىف سمشلاو رصعلا
 محللا : هل تلقف ,سانلا رثكأ هنع مهفي ملف ؟فيفصلا ىرتشُي ْنَم جاجح اي بكرلا ىف ىداني
 ىف كلام مامإلا هركذ (فيفصلا ىأ) ظفللا اذهو (ففحب) دّدقم ىبظ محل زربأو معن :لاقف .كعم
 اقف تاب نفت وه هدام نع اههق كلاس: .ةيدنلا كيفصلا هكيدحلا 5 لاقو أطوملا
 تيرقلا نجد هلكت انو يف رح ق دنع ىلا هرسف ظفللا اذهو (راج) دع ٌءام وه : ل

 .« ىصخب نأ نم رثكأ

 ذاتسألل تاقرو باتك ىف هتروصب انراقم - ىردبعلا ةلحر نم هلوطب صنلا اذه تلقن امنإو

 نوملكتي نولازي ال اوناك ةقرب لهأ نأ تبثي هنألو .هتيمههأل - باهولا دبع ىنسح نسح
 اللعم ,زاجحلا لهأ ىحصف ىلع قوفتت مهاحصف تناكو عباسلا نرقلا رخاوأ ىتح ىحصفلاب
 قيرطو جيف لك نم جاجحلاب زاجحلا لهأ طالتخا مهريغب نوطلتخي ال مهنأب كلذ ىردبعلا
 ماعلا نادلب ىف ةنسلألا نم ذئنيح هطوقس عم بارعإلاب نوكسمتي نولازي ال مهنإ لوقيو
 انحضوأ اك نميلاب ديبز ىف الإ برغملا ريغ ىفو - ىردبعلا لوقي اك - برغملا ىف ىمالسإلا
 ىف عفرلا نون هبق تينا ىوذبل ةلاثن ترقيو .ةلساسلا ةذه»نم نيساخلا عزملاب انتيدحق كلذ

 ىردبعلا قلعيو «لامشلا ابأ نوئطت» :ىردبعلل هلوق ىف «ابأ» وهو لوعفملا بصنو عراضملا

 اهتغل ىف رصم برغملا لثمو «كلذ لعفي ىرضح الو ىبرع برغملا ىف سيل» :الئاق كلذ ىلع

 « هنيقودت » هلوق ىف عفرلا نون عم ةبطاخملا ءاي هيف ىبارعألا قيقا اناف الاثم ركذو .ةيماعلا

 عمس ايودب نأو ىوغللا سحلا ةقد ىلع لانا ويو يول او ةيدرمقلا| ةيماعلا ىف دواقذع تاشالاز

 هل لاقف :قئودي.هعمسف ءرخؤي اهاتعم ىركيو ءالخار. اًريعب ىأ ةلماز ىركي نم لوقي اصخش
 هل لاقف ءرجأتسي ديرب وهو ىركي لعف مدختسي هنأ ىلإ ههبنف ءمعن هل لاقف ؟ ةلمازلا كدنعأ

 رهظأ لوقي ايودب عمس هنأ ىردبعلا ركذو .رجأتسي ىأ ىركتسي نم لقو ىركي نم :لقت ال

 كلذلو ءابيرغ دعو ىوبن ثيدح ىف درو ىنعملا اذهب رهظ هظفل نأب كلذ ىلع قلعيو ءجرخأ ىنعم
 ايبص نأ ركذي مث ءلاثمألاو دهاوشلاب هل نايتإلا نم ىوبنلا ثيدحلا ىف بيرغلا باحصأ رثكأ
 همهفو .ددقملا محللا وهو فيفصلا ىنعم هعم نم مهفي مو ؟ فيفصلا ىرتشي نم بكرلا ىف ىدان
 اصخش لأسي هنأ كلذ نمو .ديدقلا هنأب هل هريسفتو كلام مامالل أطوملا باتك ىف هأرق هنأل وه

 دي نأ دلع اهأ رق هنأل اه اتكم فرغ .هقودو اع نأ دع دل لاق لئاس ا نس وه له ام نع
 ىف باهولا دبع ىنسح نسح ذاتسألا لوقيو .«ثيدحلا بيرغ» هباتك ىف مالس نب مساقلا

 نإ» :ىردبعلا ةلحر نم فيرطلا لصفلا اذه لقن نأ دعب تاقرولا هباتك نم لوألا ءزجلا
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 ءالؤه ةجط نأ كل حضتي دعب اهيف ةقرب لهأ لاوقأ نم ركذنس امو ىردبعلا ةلحر نم هانلقن امم

 ضعبب كلذ ىلع لدتسيو - «ىحصفلا اهمأ نم اًدج ةبيرق نآلا ىلإ اهنأو ريغتت مل بارعألا
 ةثيدحلا ةيبيللا ةجهللا نأ اظحالم .مهنطول ىلاطيإلا لالتحالا دعب ةقرب لهأل ةيبعشلا راعشألا

 فاضاو .بارعالا لامهإ نم ةيبرعلا تاجهللا رئاس ىرتعا ام اهارتعا نإو ةصلاخ ةيب رع

 تاقرولا هباتك نم لوألا ءزجلا ىف تاظحالملا هذه ىلإ باهولا دبع ىنسح نسح ذاتسألا

 : لثم ىف لاعفألا عم ةوسنلا نون مادختسا نإ لاق ذإ .هنم ثلاثلا ءزجلا ىف ةمهم ةظحالم

 ىف ةثوثبم ىهو ؛ةقربو سلبارط ىحاونب بارعألا مالك ىف رشتنم «نلزغي - نبرشي - نلكأي»
 ةرجطلا دعب - ىحصفلا ىلع ةوقب نوظفاحي اولظ ايبيل لهأ نأ ودبيو .ةيرعشلا مهاوقأ

 نرقلا ا ةداهش دعب ابقح تدتما امر ةلواطتم انورق -مهرايد ىلإ ةيبارعألا

 .ىرجم ا عباسلا

 ءارعشلاو رعشلا ؟'١طاشن

 دنجلا عم اهيلع نيدفاولا ءارعشلا ناسل ىلع ناك ايبيل ىف رعشلا نم دشنأ ام لوأ لعل

 نيرشعو تس ةنس ايف عنف ىلإ رس أ نب دعس ني هقادبع دنج ىف ريزلا نب هتادبع

 ] : هتلوطبب ةداشإلا ىف هلوق نمو ا

 اع اضبن وزغلا ا ارضلا 57 قدص بحاصو

 ريثكو .ةيب رعلا ةريزجلا ىف بائذلا كنتفأ وهو هيف ىراوتي رجش : ءارضلاو «بئذلا : :ديسلاو

 نورشنيو مهراعشأ نودشني سلبارطو ةقرب ىف اورقتسا هبانلا رعاشلا بيؤذ ىبأ لاثمأ نم

 نا فد ايف ع مهمه نكي مل هنأ ريغ .ةيب رعلاو ميركلا نآرقلا مهتع ربربلا ذخأيو مالسإلا

 ىف ركفي نم رخأ مهو .نيملسملا برعلا ةماع نم مهف يقع ا ارا يعل

 ثتلاثلا دقعلا ىف اطرن .ءىسايعلا رعاشلا لبعد نيبماتلا ءارعشلا نم ايبيل لزن نممو .فرشلا اذه

 ىف (رصم ءارعش مسق) ةديرخلاو ىنادولاو فولخو ةلحلاو لبعدو ٍبيؤذ ىبأ ىف ىناغألا رظنا )١(

 .ىقربلا نبا ةداوس نباو ىبلغألا دمحم نب هللا دبع ىف ءاريسلا

 فوفكملا ىف ةاورلا هابنإو قحسإ نب ليلخو
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 هجتاو اهكرتف ناوسأ هالو دق ناكو ءرصم ىلاو نيبو هنيب فالخ رثإ ىلع اهزن ,ثلاثلا نرقلا نم
 . تاحاو ىلإ اهنم هجتاو ,هويس ةحاو قيرط نع ةلحرلا لواح هنأ ودبيو «ةيب رغملا دالبلاو ايبيل ىلإ
 ةمضاع- ةليوز:.ق هكردأ :توملا نأ سغ :ةيلاغألا .ءارمأ حدمل ناوريقلا دصقي ناك امبرو ءايبيل

 .ةبلاغألا هب ىظح الو ايبيل هب ظحت ملف ءَناّزف

 وقم ةقرب تنبع امنع ةيس وتلا :ةيقيرفا حب ةنلاغألل"ةسضان فيسبصأ' قا نيبال ران تنأكو
 ىبأ همع نبال اهيلاو ىبلغألا دمحم نب هللا دبع لثم ةبلاغألا ءارعش ضعب سلبارط ىلوتيو
 اهنع هلزعو ,ىوبنلا ثيدحلاو هقفلاب ىنعي - رعشلاب همامتها عم - ناكو 709 ةنس قينارغلا

 هل هومجرتم ركذي ملو ءناوريقلا هالو نأ ثبلي مو ءاهيلإ هداعأ مث ةيلقص هالوو قينارغلا وبأ

 :لوقي هلو سلبارط نع هلزع أبن هغلب ال قوزرم نب ىسوم هقيدص ىلإ اهب لسرأ ةعطق ىوس

 قارفو ٍةلحرو ٍءانت نم انملع دق ام باتكلا ىف ىتأ دق

 قاذملا رم قارفلاو اند دق  ىقارف نإ مالسلا كيلعن

 سلبارط ىلاو هللا ةدايز نب دمحم وه هل مع نبا رعشلا مظن ىف هتلكاش ىلع ناكو
 ةحار باتك هلو ءابيطخ اًرعاشو املاع ناكو (ه 789 - ؟77) ىبلغألا دمحأ نب ميهاريإل

 سلبارط ىلو ىذلا ىبلغألا ةداوس نب نايفس نب دمحأ هفلاس نمو هنم رعشأو .رهزلاو بلقلا

 :امهادحإ ىف لوقي نيتيسامح نيتديصق رابألا نبا هل دشنأو .ةريثك تاونس اهامعأو

 فانيلا .ليخلا .ترحنأ .ىبإ ,نلسألا ويرش
 اقانتعاو اعط لاطل بألا عرصأ اهيلعو
 اقاقر افايسأ ماه 6-لا عيجن نم ىورأو

 ةكرح سلبارط ىف اوثدحأ ءارعشلا نييبلغألا ةالولا ءالؤه نأ دكؤي ام انيديأ نيب سيلو

 . لَو نيح ىبلهملا متاح نب ديزي مهلبق عنصي ناك ابك ءارعشلا ىلع لاومألا اهيف اوقدغأ ةيبدأ
 عمو ,ةلئاط الاومأ ءابدألا ىلع اهيف رثن ةعساو ةيبدأ ةكرح اهيف ثدحأ هنإف ١05 ةنس ناوريقلا
 ذإ ,ليلق ريغ رثأ اهب هل ناك سلبارطل ءارعشلا ةبلاغألا ةالولا ءالؤه ىلوت نأ انظ نظن كلذ

 نأ كلذ نم .مهريغو ءاهقفلاو نييوغللا نم نييبيللا ضعب ةنسلأ ىلع ليسي رعشلا دجن

 :اهيف لاق ةليوط ةديصقب فوفكملا دومحم نب هللا دبع ىوغللا ماعلا اجه سّيتخ نب قحسإ

 كدملا ريم :اهناكأ“ نمل ركع كلنا : كدا قمت تالا انو تع تسل هل

 «فونكلا دين لاتك
 يكيعاس يضع لاف نيس اشحا هيقرأال قوسنع يسسكلا نإ ] ب ند # ره ه- و
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 اكيف اهلك الإ بلاثملا نم 2 تعج اذإ ىصحت ةبلثمم قت م

 نم اعيمج تطقس دقو ,ةبيرغ زيجارأو ةحيصف اًراعشأ هل نإ ىتٌَرّسلا فوفكملا ومجرتم لوقيو
 هنباو ىمطافلا ىدهملا 7 قحسإ نب 0 0 د59 0 0 7 نسا

 : هلوق نمو .ىطفقلل 00 هأبنإ ف ةمح رت 3-ٍ ةسماخلا ةئاملا 0 ف شيعي ناكو ,ةيلقص

 اينارح نسولا زيك ”افاستم. كسلا تنك
 افارسإو ةلايضأ هل بلل ايان ةلونت
 اقابس نارقألل م  ايألا ىلع ىقيت نأب

 ةغايص مالكلا ةغايص ىلع ةردقو فهرم قوذو قيقد سح ىلع لدت ىهو ةقيقر ةعطقلاو

 : هلو .2ةقيشر

 هرارغلا ىلع ميقت مك كر شد رورتغملا“ :اهيآ اه
 ري 85

 ةراسخلل كلام برو ِت افشللا :«كلمش .مَمَج ذإ

 ىف سيلف ءابنم هدي ىف امب رارتغالاو ايندلا ماطح نع فارصنالاو دهزلل ةوعدلا ىف ناتيبلاو

 نسحلا وبا هرصاعي ناكو .ةراسخلاو عايضلا الإ هدي ىف سيلو قارفلاو تاتشلا الإ هلمش

 :هرعش نمو ةيلقصب ناويدلا بحاصو قيشر نبا قيدص ىناّدولا قحسإ ىبأ نب ىلع

 ىباجصو اهموجن نيب قرفال  ةليلب راهنلا ىنم ىرتشي ْنَم
 بادآلا نم كلف ىلع انْرُد دق نحنو نامزلا كلف ىلع تراد

 بابش داوس ىلع لطأ بيش هنأكو - َىتأ الو - حابصلا اندو

 دقو ةقرشملا هباحص هوجوو ةقلأتملا موجنلا نيب قرف الف ةعيدب روصلاو ةاقتنم ظافلألاو

 برقو .ةعيدب ةلكاشم ىهو .بادآلا كلف ىلع هباحص عم رادو نامزلا كلف ىلع ةليللا تراد
 هناك ةليللا كلف رعبا ف كلف ىلا ةتاوطأ..ةروصعووةبودقو ةمع نأ ل لوقو حابصلا
 دامعلا لعج امئ اليوط ةرهاقلاب ماقأ ىقرب رعاشب ىقتلنو .بابش داوس ىلع لطي لعتشم بيش

 ىفوتملا ىقربلا نباب فورعملا دمحم نب ىلع نسحلا وبأ وه ةديرخلا ىف رصم ءارعش نيب هل مجرتي
 :دامعلا هدشنأ ىذلا فيرطلا هرعش نمو 0717 ةنس

 نيو .نياسيتحا . نين نركز هس ٍلكب هنم رهذلا ىنامر

 نع ,لك عباد نلخ قو بلق ّلك ةرارح ىبلق ىفف
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 ءاقدصأ هل تحاتأ ةيرعاش ىهو .ةفهرم ةبصخ ةيرعاش ىلع لدي ام ةقرلا ةياغ ىف ناتيبلاو

 وه ىضابإ ىسوفن رعاش هرصاعي ناكو .نيقيقرلا نيتيبلا نيذه لثم هعم اولدابت نييرصم
 .ليعامسإ نب بويأ ناميلس ابأ هخيش اهب ىئري ةعيدب ةيثرم هلوا بها رب| قب قنوت يوقعي وبأ
 ش هناكدو هربو هاوقت نع ثدحتي اهيفو

 ٌبيبرغ كلاح دوسأ ليللاو ملظم ليل فوجب ةالصلل نم
 4 جاهو هافرط ٌدتماو  هموي لواطت اذإ مايصلل وأ

 بورتح ميكلا ىف ترتاوتو 2 هدذعب لمارألاو ىماتتيلل ا

 5-5-5 ىبنلا لهأ ا اطوح مقافت اذإ .رومالل وأ

 0 ةلكشملا رومألا لكك ومو ةيراقلا بو رمل 1 لمارألاو 2 ا 5 ةبهنلملا
 اهيقفب لد سلبا زاد ةةوعلا رعاشل قا نأ ىرحو .مكحملا بئاصلا ىأرلا

 .ىلوألا

 ظ قحسإ نب ليلخ

 جوعا ناريسلا ةلملا هبات قيرابألا :قياندل عترت درو ني. قحس| :ىب ليلك: سايعلا وبا وه
 . هرمأ لوأ ىف ناكو (ةبلاغألا مايأ) اهدنج ءانبأ نم وهو سلبارطب هدلوم» :هلوقب اهحتتفا ةيفاض
 ةيبلغألا ةلودلا مكح ىهتنا نإ امو «دجاسملا ىف تيبيو ةيفوصلا بحصيو تدأآلاو ملعلا بلطي

 تحن ىوضناو هيلإ لحر ىتح ,ىمطافلا ىدهملا هللا ديبع ىلإ مكحلا ديل اقم تل وتو 5917 ةنس

 دنبا ىدهملا مهيلإ لسرأف ىمطافلا مهيلاو ىلع 519 ةنس سلبارط» :هتدلب لهأ ضقتناو .هئاول
 او رطضا ىتح مساقلا وبأ مهرصاحف .ليلخ هباكر ىفو ,ةعاطلا ىلإ مهدرو مهتبراحمل مساقلا ابأ
 هذخأتال ,مهبيذعت ىلوتو .اهيفخي ناك ىتلا ةظيلغلا هباينأ نع ليلخ محل رشكو 05 ىلإ

 ىتح "7٠١ ةنس ىفاوت امو داني هنلا ةتامتألا نهم وعَأو ,ةمحر الو ةقفش - هلهأ مهو -

 بن يلقب ب حلف .رصم لهأ ةبراحمل شيج ىف مئاقلاب بقلملا مساقلا 0
 ,ليلخ هعم داعو .هشيجب مئاقلا .داعو ءشيجلا لاومأ ىلع مايقلا هالوف ةيردنكسإلا ىف قحسإ

 ,ىمطافلا لوطسألا نوئشو رحبلا ىف رظنلا عم هيلإ اهدنج رمأ لعجو ةيقب رفإ ليخ ىلع دق
 ىغبلا نوكي ام دشأ ايغاط ايغاب اه اكاح لاحتساف ,ةيّلقص ىمطافلا مئاقلا هالو 776 ةنس ىفو
 نيريثك لعج ام .ءملظلاو روجلا نوكي ام دشأ اهيف راجو التقو اًعوج اهلهأ كلهأو ,نايغطلاو
 ةيقيرفإ ىلإ هلوصو دعب لوقي ناكو ءاهنع مئاقلا ةفيلخلا هلزعو .مورلا دالب ىلإ نورفي اهلهأ نم
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 ةئامتس لوقي للقملاو ,فلأ فلأ تكلهأو ةيلقص لهأ نم م تلتق ىلإ لوقي رثكملا» :اًرختفم

 ةنيدم ىلإ ةهدعرخأ كلذ نم الدب نكلو ءامراص اًناقع هب لزني نأ مئاقلاب ايرح ناكو .«فلا

 اهيف ديزي وبأ هرصاحف ءناوريقلا ىف ىرفصلا ديزي ىبأ لاتقل سراف فلأ ىف 777 ةنس ناوريقلا
 ىمطافلا ىدهملا حيدم ىف نيتعوطقمو ةديصق رابألا نبا هل دشنأو .هبلصو همد كفسو هلقتعاو

 هللاديبع حيدم ىف ةديصقلاو ءامهيلإ ابرقتو ىفلز اههحيدم ىلع هرعش فقي ناك امنأكو .مئاقلا هنباو
 ىدهملا حيدم ىف اهغاص ةصفح ىبأ نبا ناورمل ةروهشم ةديصق ةلكاش ىلع اهمظن ىدهملا
 :الئاق رايدلاو لالطألا ءاكبو بيبشتلاب هلثم اهأدب .ىسابعلا ةفيلخلا

 اهلاؤس تدرأ نإ كريضي اذام اهلالطأ ْنَلَأْساو لزانملاب فق

 ةايلاح تداوعللا .ترغو. تركت لوب ىف ىكل نع. لوأا هقنأ لق

 '"اَهلاجس كيلع تحفس ٍةلَمُم نع اكُبلا نيّدرت له ببنيز راد اي
 "9هئائرو اهءابظ ةالفلا شو ىمذلاك دئارخلا ,سنإلاب تدب

 "ايلابإ تلبنا ايار هت ةرتخ هش. لأ :تدهع .كقلز
 ”ايلاقكا ةهرضحل هنري رهتزر انهخاشو. .لوعي .ةسعان“ كنق
 ”نلاكلع 3 حفاصت دَعَج هقوفو بيضقلاك ماوق اهلو

 "يلا تادبنلا نم تاضا ا9يغ اهناقا د اهي نق ناك

 اهلاذدغ .ىريلا نتا ىصم ىتفللا» هل نق نلااوع :ثيعع .دقلز
 نيب مئالي فيكو ظافلألا ال ىفطصي فيك قحسإ نب ليلخ فرع ذإ ,ةيوذع ليست تايبألاو

 ءاهتنيرق تبل ةملك لك نأكو ,تيب لك ىف تاملكلا كباشت عمو ,توصلا ةوالح م ء.اهسرج

 ءارعتشلا اني 0 الاطدوا ءارغشلا اهي لا تانيآلا قف رؤضلا اقعو.ءاثزاخو اهتيحانفل تباجناز
 :تافابطلاو تاسانجلا نم هيف ثبي امو هتغايصب كيوهتسي اضرع اهضرع داعأ هنأ ريغ ,هلبق

 :اًدشنم حيدملا ىلإ جرخيو

 اسهلاعلا .مضازوب ماسالا .نلغرو2 دما نفل .نلح .ةنلالا- ,نلن
72 

 )١( .رادلاب راثآ :ةتمدلا 0

 .ناسنإلا ْرِجَع :لفك عمج اهلافكأ (5) .  .ةءولمملا ولدلا :لجس عمج لاجسلا (؟)

 .هرئافضو رعشلا ديرب دعج 1( ةارملاو هَوَلَوللا :هديرحخ عمج دئارخلا )5

 .ىفاصلا بذعلا ءاملا :لالزلا (0) .ليمجلا لاثمتلا :ةيمد عمج :ىمدلا .ةليمجلا

 .ماعنلا خرف :لأر عمج لائرلا



 ما/

 اهلاعن نود انيك نيملسملل ا نم ماقأ 6 نأ

 اهلالحو اهمارحو اهضورفو اهّبتك موقو انيكئاربت احا
 6 نوملاظلا ٌةاوقلا بلط  امدعب َةّيرَبلا ُهَللا هب ىدهو

 © تت ا 0 9 2م 5 1

 50 با

 دشأ اه اقباطم لوقت امك وأ لعنلاب لعنلا كوذح ِهّدَج ةنس ماقأ هنإ لوقيو ,ةالص ىلإ ةالص
 موق | .اهفارحناو اهجوع 8_0 لازاو: اهيتك موقو ةعيرشلا ايحأ هنأ هل معزيو .ةقباطملا
 دقو .هفرصيو فينحلا نيدلا ربدي هنأكو ,ةنئاش تاغلابم كلت لكو ءاهمارحو اهالحو اهضورف
 كلذ عنص هلعلو ءاّمات ةديصقلا حيدم رابألا نبا قسي ملو .هلوسرب مهاده امك سانلا هب هللا ىده
 ىف هلو .عنص انسحو ,ىدهملا ةيسدق ريوصت ىف طارغإلا ةديدش تاغلابم نم ةديصقلا ةيقب ىف أمل

 : جالعلل هديرو مد نم ارادقم جرخأ 5 ةرابعب 1 بيبطلا هدصف دقو مئاقلا

 قييرت داستسالا+ تلو الو اقفر دمتي ..نضوا ..قنلا: نيبطلل "
 ننذلا. قروش ام .هوولا انس مف هتعلط هللاب فرت تعطتسا فيك

 قفدنت دوجلا راحب اهنمو امد اهلبقت 8 نم ير فيك مأ

 "ولا اهشل ناش ىررلا رش هيبتا نك نع عقلا نإ
 رطشلا لو نيب سناجيو هقفاري داعسالا لظي نأ افطلتم بيبطلل لوألا تيبلا ىف وعدي وهو

 ذإ ,ةطرفم ةغلابم مئاقلا حيدم ىف غلابي نأ ىناثلا تيبلا ىف ثبلي امو ءاغئاس اسانج هتياهنو ىناثلا
 هتاكشمو هللا رون نم ههجو رون نأكو .قافآلا معي ىذلا راونألا رون ههجو ىف رونلا ءوض لعجب
 ىرفصلا داديك نب دلخم ديزيابأ براحيل سراف فلأ ىف جرخي نأ مئاقلا رمأ نيحو .نوكلا ىف
 اع دوف..ةيلإ يك

 نسل هبط نع ةفراسفل هلو نط نافل روني تغدو. اامذ
 يبساو ىرمق نعو اهقرافأ ىتايح نع ىسفن بيطت فيكو
 ١ ىسمر لولح موي هللا وفعو ىدهج هاضر تبلط ىنكلو

 ريس نج نم نيلقثلا ىلع سمش حال ام اكلَّمم شامف

 . تايبألا رخآ ىف ىرولا ريخ هلعج دق ناكو ءارط سانلا ريخ تايبألا لوأ ىف هلعجي وهو

 .ىربق : ىسمر 1( ةضفلا :قرولا 1(
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 ىذلا وه هنأكو .هتايح هروصتيو .هحيدم ىف ءارعشلا اهب ىنغتي لكك لوسرلل ناتفص امهو ,ةفلاسلا
 . ب ىنأكو .مهبر أضر نوملسملا بلطي ام وحن ىلع هاضر بلطي هنإ لوقيو .هتايح رون هنإ ءاهربدي .

 دنع دعب ايف مخضتتس تاغلابم ىهو .هربق ىف هلولح موي هللا وفع هحنميس ىذلا وه هنأ نظي
 .هيف ةدحلملا هتاغلابمو هتاهرتو ىمطافلا زعملل هحيدم ىف ىسلدنألا رعاشلا ءىناه نبا

 ةيصفحلا ةلودلا '''رصع ىف ءارعشلا

 ,شاعتنالاو طاشنلا نم ليلق ريغب - اهدهعل - تيظحو ءةيبدألا ةكرحلاب ةلودلا هذه تينع
 ىف ءارعشلل باوبألا ةيصفحلا ةلودلا تحتف ذإ ءروفوم بيصن كلذ نم ءارعشلاو رعشلل ناكو

 اهسسؤم ناكو ,ةينسلا اهزئاوج اولانيو .نيحدام اهيلع اودفي ىك سلبارطو ةيسنوتلا ةيقيرف
 اياطعلاو زئاوجلا رثن هدعب نم نييصفحلا ماكحلل نسف اًرعاش دحاولا دبع نب ىيحي ايركز وبأ
 هيلع راث دقو .نييسلبارطو ىضابإ :مهنم ةثالثل مجرتنسو .نورثاكتي مهلعج ام .ءارعشلا ىلع
 بابب مهئج تبلصو ,هعابتأو وه لتقو 715 ةنس بوقعي ىبأ نب بوقعي وه ىسلبارط رئاث

 «رعاش ةرونلا كلت“ لخ ءاضقلاب ىضقملا ان زكوتابا:انهف درت قب: مهضوء رب تيقتو ةةراوق

 ريصملا اهيف روَص ةليوط ةديصقب ىلوصألا دمحم نب نمحر لا دبع ديز ابأ ىمسي ىسلبارط
 :ىمطافلاب هل ابقلم :هبلصو رئاثلا اذهل موئشملا

 هلوح نمق دق روسلا تان ىري

 هباهإ جل سمشلا ٌرَحِلَف ىّعض
 ايليف وتلا !: ديبي ءارووتكو

 ناجل لجو 7 ءارعدلا ف ١ رص 00(

 هناويدو ا 5 ير باتك

 ريسلاو ندملا اهو هع ريع

 رمألا هبذكأ هنم ربفأل نيحسي

 نك همسج ىف حورلل ال حيرللو

 ربقلا بتيتاول» هوجرياأم مظعأو

 ٌرشحلا كمض اذإ ءاهابقُع رانلا ىلإ

 ىف ىفاقثلا طاشنلاو .مئاعدلا باتكب قحلملا

 .هدلج قرح : هياهإ جعل )2
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 نم ءىش هل بطي ملف .هماطفب ايركز وبأ لجع دقف ءرئاثلا اذهب ةرم ةتامش لمحت تايبألاو
 نكلو اهلانف ةعفر دارأ امنأكو ءفويسلاو حامرلا هعابتأ ىلعو هيلع تضق ام ناعرس ذإ .هتينمأ

 ةبولصم هتثج كلتو ,تلواحام لوهلاي :هب حيصت هلوح نم تافرشلا امنأكلو ,ةلخن عذج ىلع

 نأ لمأ مكو ءبناج لك نم هيلع ىفَست حايرلا وأ حيرلاو .هدلجو هباهإ قرحي سمشلا ٌرحو
 كلتو هءالشاو ةكيسخ مضي ربق هوج ريام مظعا وه اهو ةديشملا روصقلا نكسيو هتروت حجش

 ةثالثلا ءارعشلل مجرتنل اليلق فقوتنو .ةيماح ران اهتبقاعف هارخأ ىف امأ هايند ىف هتروث ةبقاع

 .رمعم نباو ايندلا ىبأ نباو حون نب حتف مهو ءافنآ مهيلإ انرشأ نيذلا

 ) ىرجه لا عباسلا نرقلا نم لوألا فصنلا ءارعش نم ءىسوفنلا حون نب حتف رصن وبأ وه
 ميهاربإ نب ايركز ىبحي وبأ هلاخ ةيبدأو ةيملع ةياعر.ريخ هاعرو .ةسوفن لبجب أشنو دلو

 .ءاحابص بابشلل سردي ناكو .هيف اقمعتم ىضابالا بهذملاب املاع هبدأو هرعش عم ناكو .نورابلا

 . ىف هراعشأ رثكأو ,ةماع اسورد ةسوفن ىف دجسملاب سانلا ىف ىقلي ءاشعلا ةالص دعب ءاسملا ىفو

 روصي ةديصق نمو .ءاسم لك سانلا ظعي لازيام ناك ذإ ءايقيقح اًظعاو ناك هنأ مكحب ةظعوملا

 0اس ل نبيا سس انس .تانيتيويملاب 5 يلا اجلا

 تاذلا' لكبح. فا ةيفاير سفنلا م .-ايبذطأ“ هلقلا .نونفا تنم لب
 تادوس ىجرا .ةناغب .لضوب نق, نمط ةضاخ بصب ةادقلا :تنقل

 تانرعي: .نشفيب لجأ .نلإ ست“ ”ةيعاو .نايجألا .ةمدانم .قك لب
 ءاهنع ةناوناوا ةنقك هت اديومطو هتامه نأ ثدحي منو .تانتاف تايفسوي بحب لغشي ال وهف

 ىقبي ال هنأو ناف اهيلعام لك نأ هتفرعمو ملعلا اهنع هلغش ذإ ريكفت ىأ اهيف ركفي ال هنأل

 ىف هتذلف ,فطعلاو ةدوملا اهنم ايجار اهل للذتي الو ةيناغ ىوه ال كلذل هنإو .هلمع الإ ناسنالل

 وجت لخ :تاييمشلملا .هظعاوت .ق:.رثكتو فلعا هيفا وب قس. .نايحكلا ةاقتلا ةناتم اغإ: ةايلد
 رود لك لوأ ىفو .ءاجطا فورح عيمج ىلع ةعزوم هراودأ سمخ هلو .نييسلدنألا دنع رثكت أم

 ظ :طمنلا اذه ىلع ةيفاقلا فرح

 ا" ماضولا قربألا رغث رْحِس نم 22- حاصاي َنَعَمساو - راذح ٌءاح

 .ماسبلا ليمجلا .تانتافلا فسوي بحاوص :تايفسويلا )١(

 - ىأ رغثلل ةفص :حاضولا .رغثلا :انه قربألا (')
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 0" ءارلا نيشع تنا ليل ام حابرألا نع ابالخت كيهلي

 !"'باحلا مج لامعألا حلاص نم

 "دا اء راس لاو كم امش ئرما ران -

 5 ءاييسالا فيع قنا فرع خاونلا ىتفلل الإ ٌرخفلاام

 بابلألاو مْرَعلاو ىهنلا .ىلوأ

 لامعألا حابرأ نع هيهليو هبل بلخي ذإ .ةليمجلا ةأرملا رغث رحس نم هبحاص رذحي وهو
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 د ٍريخ ىقتلا ليبارس سابل  ىسمخم ىف هب ىصوأ ام لؤوأو
 ,نسلف يودي الون لام فوت اوسلو... نيناإلاو: .نعفلا قمم اوفا“ فام هي

 نفس لو ضيبب اولان ام لين الو

 ايلاوخلا تافلاسلا نورقلا لهآ نم ايعاو ناك نم ُهَللا ىصوأ كلذب

 ايتاقت قح مويلا نوقتا :لاقو ايقاوبلا روصعلا لهأ هب ىدانو

 نع اهعلخي الو ىوقتلا ليبارس ناسنإلا سبلي نأ هسمخم ىف هب ىصويام لوأ :لوقي وهو
 كا نم اوديضاو ىتناللاوب نبللا نمد ءاوقآ ايييداس الاطو: سلم ركب ىف اذبأ ةسقتو ةئننع

 حامرلاب برح مئانغ نم اولان ام اولان الو ,ةليلق الو ةريثك لاومأ باحصأب اوسيلو ءايرثألا

 نم بابلألا ىوذ اهب ىصوأ هللا ةيصو كلت نإ لوقيو .ءاينغألا ىنغأ مه كلذ عمو .ءفويسلاو

 مويلا ٍنوقتا - لئاق نم زع - لاق ذإ ,ةيقابلا روصعلا 5 نم لثملابو ,ةفلاسلا نورقلا لهأ

 وبا ةيضفخلاةلوذلا ىو هتسمخم أرقو .رفك الب ضرف هركشو ةبجاو هتعاطو ,قاقت قح

 ؛ميهاربإ نب ايركز ىيحي ىبأ هيعارو هيب رم هلاخ ىف ةعيدب ةيثرم هلو .ناث سمخمب اهرشعف ءايركز

 :لوقي اهيفو

 زيي مل متلسللا ىلع ءانك يش  قليفلاو ناعم ةدبجأو يرد

 .ميقملا :خاونلا (5) .ترص :تضأ )١(

 .اراردم عمدلا فرذت : لبت - رمحت :ىنقت (0) .(مثإ ىأ) ةبوح عمج ,ماثآلا ديري باحلا (؟)



 د هل قمنا لاما لحي اههعد

 ْثَدَج ىف نيدلا رْذَب باغام دعيبأ

 مظان لاز فّرطل ٌءاقبلا تيل

 انزح اهدنع ُحفساو حفسلا ةحاس رْز

 تييح. يذلا ئيحي ابأ ةلودلا :ىنعأ

8١ 

 '"لَّمْلاو بتعلا ٍوطَسِب اهيلع وطسي
 ؟!ليضألاب باذآلا وسنن ًةايعلا اهي
 3 ليتشاب رهدلا تايد رفعأ نع
 لطقلاو باكستلا ىلع ديزي اي

 "“ لوي ملو هايحمب مولعلا ىوص

 مالسإلا ىلع امد ىكبت نأ لقملاو نافجألل دلع او حا دنا ل وقير ىلا كدي وفر
 هيلع مهئاكب ىلع س انلا بتاعي نم ىلع وعديو ءاراردم :عمدلا فرذتال نأ بجعيو «2هديقفو

 نل مهنع بيغ نأ دعب بادآلا ىنب نإ لوقيو ,هنزحك اعجوم انزح م ىنمتيل ىتح ٠ ءامآل مهذعيو

 هرظان ىف هتابكنو رهدلا تانب هتباصأ ذإ .هلوح نم ىري دعي مل هنإو .ةينمأب الو لمأب اوئنه

 .كانه مهعومد اوبكسيو ربقلا هعم اوروزي نأ هقافر ىلإ بلطيو :ةامع ةديدعب ضيق تاقق اعاكو

 ا ماس اج اوبل هايل 0 كا ىيحي وبأ ىفوت دقف

 0 واللا ىضميو

 ٠ ] سل < م2 َ

 هب نونملا مكح ىرج“ ضارت نع ال
 ةلغاو. ,لاسيخألا" ىف كتسألا .قلع. اًرسبك

 ةرخافم ىثنا دلتلف هئثمك

 تاس تاسلا تفاعقلا انينأ اب

 ام لا هللا ّىبن ىف ىرجا اًمْدِق

 * تع لوغول ىَرْذلا ىفو

 ةلررطلا رغآ نع تنلو الف الاوأ

 ليجلاو لهسلا ٌبارت كيفب الهم

 ناك هل اخ نأ قاتلا طفلا نس ودبي هاي رع وعي لاعب ةاقؤ دهب نيدلا لع دإ غلاب وهو
 ةافوو لي لوسرلا ةافوب هلاخ ةافو نرقي ذإ تيبلا ىف ةغلابملا ىلإ دوعيو ,ةيخيراتلا ريسلاب ىنعي
 ىرذ ىف لوعولا هلو اهايغأ ىف دسألا ال ,توملا ىلع ىصعتسي ال اّيَح نا :لوقيؤاا ءاسنالا

 رخآ ىلإ دلت الف الإو تاهمألا دلتلف هلثم لوقي ذإ ءرخافيو هب هونيو .ةيلاعلا اهممقو لابجلا
 . هتكلم روصي ام حون نب حتف رعش نم هاندشنأ ايف لعلو رب نوناعلا لع ويدور رعت
 .ةبصخلا ةيرعشلا

 موللا :لذعلا .رهقيو شطبي :وطسي )١(
 ربق :ثدج (؟)

 اهذتت ب ندفلا لمس هقايكت رهدلا تانيدنا*) د
 .ىمح رامسمب

 عمج لوعولا .دسألا تيب :ليغ :عمج لايغأ (0)
 ظ لبجلا سيت :لعو

 رهدلا رخآ ىلإ ديري :لوطلا رخآ نع (1)
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 ايندلا ىبأ نبا (ب)

 ىسلبارطلا ىفدصلا ايندلا ىلأ نب نارمع نب تاكريلا ىنأ نب ديمحلا دبع دمحم ويأ وه

 قرشملا ىلإ لحتراو ءاهئابدأو اهئاملع تاقلح نم لهنو أشن اهيفو ٠07 ةنس سلبارطب دولوملا

 ةلودلا سسؤم دهع ىف سنوت ىلإ داعو .ءاملعلا نم ريثك ىلإ عمتساو .جحلا ةضيرف ءاضقل

 ءةرتف سلبارط :هتدلب ىلإ عجرو ,هدنع ةوظح لانو .(ه 757 -7170) ايركز ىبأ ةيصفحلا

 عماجلاب ةباطخلا ىلو امك .ةعامجلا ءاضق ىلو ذإ ةعيفرلا ططخلا اهب ىلوف ءسنوت ىلإ ىعذتساو

 : اهنم ,ةميق تافلؤمو فيناصت هلو . ةرجهلل 148164 ةنس هتافو ىتح بصانملا نم كلذ ريغو مظعألا

 ىف داؤفلا ركذم باتكو سايقلا ةافن ىلع درلا ىف سابتلالا ءالجو اهحرشو ةينيدلا ةديقعلا

 هسورد ضعب ىف هبالطل سردي ناك هنأ ءاهقفلا نيب هنع انثيدح ىف رهو .داهجلا ىلع ضحلا

 بناجبو .ىلازغلل ىفصتسملا باتكو نيمرحلا مامإ ىنيوجلل ناهربلاو داشرإلا باتك سلبارطب

 سلبارط ءالضف نم» :هتلحر ىف ىناجتلا لوقي هيفو ءارعاش ناك ةقمعتملا ةينيدلا ةفاقثلا هذه

 ةليوط ةديصق هل نأ ركذو .هراعشأ ضعب هل دشنأ دقو .«بدألا ىف ةكراشملاو ملعلاب نيروهشملا

 :هلوقب اهحتتفا
 0: 4-0 ع

 6 1 هدشنأ اممو ,دهزلا ىلإ ةوعدلاو ظعاوملا قف 1 قرشا راعشأ 8 هل تل اعرو

 : هل وق

 ١ ٌ عا ا م 2 ف 1 ا ٠

 '""سدنجلا ىف هرونو نارقلا ْىَآ هسينا نوكي نا اسنأ هيفكي
 8 © ©س 41

 - 0" علا ىبَظ روفن نرفنيلف نا انايجنإ هأنيع تأ اذإو

 سلجملا ىف ٍةَرثَع وأ ِةلَرز نم لوقم ٌٍبحاص كفني املقلو

 "ىطخي ال ىذلا قيرطلا ىهف ةعانقلاب حصنلا ىف ةليوط ةديصق نم ةعطتقم تايبألا نأ ودبيو

  ركذلا سلاجمب سانتئالا ىلإ اًعطقنم هتيب مزلو سانلا لزتعا نم لقاعلاو .حالفلاو ةمالسلا ىلإ

 ناسنإ ىأب عامتجالا نم روفنلا ىلإ وعديو .مالظلا ةديدشلا ىلايللا ىف ةعطاسلا هتارانمو ميكحلا

 .رجشلا .مالظلا ديدشلا ليللا :سدنحلا (1)

 ىف ىبظلا ىوأم وهو سانكلا :سنكملا (؟)
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 :لئاقلا لوق هتليخم ىف مستري امنأكو .هلوح ْنَم اهب بيصي ىتلا هتاغدل ةيشخ

 الا .تدكف :ناستإا .تربصو رجا هيقدلا تيفاتساك تالا فرغ

 هتالزو ناسللا تارثع ىلإ ىّدؤي دق مهيلإ سولجلا نإ سانلا ةسلاجم نم ارفنم اًريخأ لوقيو
 طلغت ال ىتح كتيببامصتعم مطزتعت نأو ,مهسلاجم نعو مهنع دعتبت نأ كل ىلوأف .مهنم وأ كنم

 ىبأ نبا سحأو ءايركز ىبأ هيبأ دعب مكحلا رصنتسملا ىلوو .ناسنإ نم اطلغ عمست ال ,ىحو

 ناهي هلا يكف سلس ان مق قرد اير هنأو .هنم ةوفجب ايندلا
 ين

 .لثملا نع َتْلَج ءامشتلا نم اًيورض مكدبع' نول .٠ تزاسصب فال ربمأ

 ,لضقلا ةحنم هب ىل لمكأف لانُ ام لجأ وهو ٌوفعلا الإ قبي ملو
 ىلولخمب ةايحلا معط الو ٍفاصب مكاضر ريغب ايندلا ىف نيحلا اَمَف
 ىلهأ ىنركنأو ىلاوحأ ٌتركنأف ىتشيعم َوْفَص ضارعإلا رّدك دقو

 ,نيرقالو اهل ليثمال معنب هرمغي لازيام هنأب ىصفحلا رصنتسملل فرتعي ايندلا ىبأ نباو
 ٍلاضفأ نم هحنمي ام اهب لمكي ىتح كلا انا ديور مجد اد ضو دل وا

 .ةوالحلا نم ءىش اهمعط ىف دعي مو ءاههايم ترذكت مكاضر نودب ةايحلا نإ هل لوقيو «ةريثك
 ىنيرتعي امل نو ركنأ ىلهأ نإ لب .ىلاوحأ ركنأ تحبصأ ىتح ,ىتشيعم ىنع مكضارعإ لّدب دقلو
 الدسم هقاطقتسا 3 .رمتشيو دوقم هوفلأي مل قيضو قلق نم

 ىلعف نع حفصلابو ىمرج نع وفعلابو ىتلز نارفغب ىضقي لما ىلو
 .لدعلاو نيدلاو اللا -- ىفحلو ةجهبو رع كلملا ا تبق
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 ىذلا هلعف نع حفصيو همرج نع وفعيو هتلز هل رفغي نأ اعراض رصنتسملا لأسي وهو

 . لضفلا موسر ىمحيو ةرسمو ةجهبو ةهبأو ازع كلملا ديزي لظي نأ هل ءاعدلا ىف ذخأيو .هف رتقأ
 ءاعدلا اذهب وهو .هنودب ةيعرلا ةايح حلصت ال ىذلا لدعلاو فينحلا نيدلاو ناسحإلاو
 ناو ةمح رلا هلأسي لب .وفعلا ةلايو هفطع ردتسي نأ لواحي هيأر ىف هتافص نم هيف قوسي امو
 ةالصلاب هءاعد متخيو ءاهنم ىنمرحت الف ,سانلا ىلع اههغبست امئاد كنإ هل لوقيو .هبلق هل قري
 ' هيلإ داعو ,.هوفع رصنتسملا هيلع لدسأو .هدنع اًعيفش نوكيل هركذي امنأكو كك لوسرلا ىلع
 . فيك فرعي ناك هئاوب ةيضخ ريوق ةررعاش وضم اهتزاهما قمل تدشن ايف'لعلو امو“

  ,ملكلا كَوَح ىف هتردقب افورعم ناك بير نودبو ,ةافصم ةيرعش ةغل ىف هيناعمو هظافلأ ىفطصي
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 ةمكحملا ةيرعشلا ةينبألا هذه هل حاتأ ابك ,مظعألا عماجلا ىف ةباطخلا بصنم لغشي نأ هل حاتأ ام

 ْ .ةغايصو اركف

 رمعم نبأ (ج)

 اهبان ارعاشو ازاتمم اهيقف ناك ءىسلبارطلا ىراوحلا رمعم نب ىسوم نب نسحلا ىلع وأ وه

 نيب نيعماجلا بترلا بابرأ دحأ» :هتلحر ىف ىناجتلا لوقي هيفو .هرصاعم ايندلا ىبأ نبا لثم

 (ةنيدم) ىلإ هجوتا مث ٠ ءاريسي انعم ارقو 5 ةنسس نسلبارطب دلو. .ثتدآلا ةسايرو.:هققلا ةساير

 اهرتف اهتثف اكون : اضيأ لوقيو «ىقربلا ايركز ىبأ هيقفلا ىلع اه ةءارقلل (سنوتب) ةيدهملا

 ني انهن اكن اع دلع 'ةنهنملا| ةلودلا ةمصاع سنوتب لوزنلل هسفن تحمطو «انسل ابيطخ

 ىلوتي نأ هل حاتأ امم .ىكلاملا بهذملا ىف هقمعتب راظنألا هيلإ تفلو .اهزنو اهئابدأو اهئاهقف

 ءاضقلا بصنم هيلإ دنسأ ذإ (ه57417-710) ىصفحلا رصنتسملا ةفيلخلا ةلود ىف ةددعتم بصانم

 ىلوو .ةيرئازجلا ةياجبو ةيسنوتلا ةجاب لثم رئازجلا ىفو ةيسنوتلا ةيقيرفإ ىف هدالب نم ريثك ىف
 لوقو ههقكلا ةنازخ ىف رظنلا ىو ابك ءءاشنإلا ناويد. ىف ىربكلا ةمالعلا بصتم وأ ةطخ
 ظ رضتسيلا| لإ لكن ذاكر ةالطسي هلا نطور ودب تاجا رثك ل كت هناسل ىف ناك » : ىناجتلا

 .لماك ماع دعب نكلو ,هنع وفعيو 177 ةنس ةيدهملا ةنيدم ىلإ هيفنيو هيلع طخسي هلعج ام هنع
 بتكلا ةنازخ ىف رظنلا هيلإ دنسأف (ه778 - 7170) قئاولا هنبا هفلخو رصنتسملا ىفوتو

 هلخدأف ءناورم ىبأ نبا ةلودلا سيئر هيلع بضغف هيلإ داع هناسل لوضف نأ ودبيو ,سنوتب
 ىناجتلا هل دشنأو .ةرجهلل 78 ةنس هايند قراف نأ ىلإ هتيرح هيلإ تِّدَر مث ءابيدأت نجسلا

 :الزغتم هلوق كلذ نم .هراعشا ضعب

 ام ومدلا ,نتانجا كش مطابق مورا ٍنوفج ٌراروحا الو

 تائب ىمد نم اير تيفس هلو عيرص 2 م تفقو الو

 ٌء ِ مس 6 م

 م
6 

 مام ل ِِ ع

 امئتلم مويلا لبق ناك امملاطو ال دم تي للا لمَ

 امظتناام لك هنم ٌرثني قوشلاو ٍلِصتم لك هنم عطقي نيبلا

 اسعار هيف© شاحب ىلع ذآ هيام نيسكب تاق درا

 مدب ىنافجأ بحس تلطهام مقسلا هبشي امم نويعلا عدوأ امو روحلا لامج الول لوقي وهو
 ترثن الو .ىمد نم اراطمأ اهابر ىقسأ مكرايدو مكعب رب ليصألا ىف تفقوالو ىناقلا عومدلا

 .ريزغ رطم :ايد .اليصأ :اناليصأ )١(
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 عطقو ىنحرابيال ناكو ولسلا ىنقراف دقو .هيرادأو همتكأ تنكام هيف ىنم عاذ للط ىف عمدلا رمح ٠
 قي: مسحب دخا كجيولاو ايظتنم ناك ام لك هن نئلو الضتم ناك اه لك هم قا رفلاو قبلا
 :هلزغ ىف رمعم نبا رمتسيو ,هقيطأ داكأ ال اذيدش اعايتلا ىل ابيسم مدهبو

 م .٠ َء ول .٠ م 7 و هس

 انيك. يذلا“ نفالا كل ديشلا :اذه ىفَسأ نم لج ام ىلع مولي ْنَم اي

 اييروا طخ نق دق ام ٌدْهَسلا اَحَم الإ  ىَرَك مَ َّينفَج ىف ٌمونلا ططخ ام

 نزنلم .ناكذشلاو .قهشلل .:كرزاي مكنيب موسي نما نينا 2

 امستباو قفألا كاذب قرب حالوأ 2 مكبانج نم مثير ٌبه نإ حاترأ
 امسك .نل هسلاب, كو كشري .اردقتنا ءافشألا ردم. .قعو افا

 نلف دج . نما ني نشات انهو مكعب دعب اًرابطصا ىبلق مار ام

 يا ا ع كل نإ يا ب لع رهظُي ام ىلع همولي نمل لوقي وهو
 فج ىف مونلا هططخي دق ام نإ لوقي ىتح نهبحي نميف اركفم دهسلا نم وكشيو .بحلا ةق رح

 هنإو هنامزالي نهبحي نمل هراكذتو هدهسف ءاوحم هموسرو هطوطخ دهسلا وحمي ساعنلل د

 انأكو امستبم نهقفأ نم قرب حولي وأ نهتهج نم حير بهت نيح ةحار اهلثم ام ةحارب رعشيل

 نيفارف' لع اومض لواض 1 ةيلقا نأ ةيسيو ندقتلا هير مقيو ةهماعشا نعارتأ "لمع
 ءريواصتلا نم هب عفشت ام عم ةبوذع ليست تايبألاو .امايهو ادجو عاتلي لازي الو ,نهدعبو

 ىتلا ةلهسلا ظافلألا نمو ةليخألا نم ديري امب هيتاوت اهنأو ةيرعشلا هتكلم ةردق ىلع لدي امم
 ليصألا رعاشلا الإ عواطت ال ىهو .ديلا عوط اهنأك ةفولأملا ةغللا نم اهبرقو اهتلوهسل ودبت
 :هلوق هتايلزغ قيقر نمو .ةسلسلا هتغلبو هريواصتب كيف رثؤي فيك فرعي ىذلا

 اة ما ,تالهتلابو اهرك 10 يشفع وتلا ثار عا

 ايذك اهداتعم نم ققحت دقو  هتيغب .بلقلا لانني ىئنامألابو
 ")بهذ دقو الإ هل ىتتارتامو  اهتماهج نم قرب حال نإ ٌحاتري
 "لاو دج الإ لواطت امو هتينم 0 امو 1 نإ 0

 (غ)إ 200# نهم 00 57 ِ : 0 ١
 ابرق ىغتبي ام نإ دقفلا ىشتخيو 0 جره ىف وهف هيغتبي ام زع نإ

 .عطقنا :بضقتاو لج (5) :ابزأ .ىهلتيو صخشلا هب للعتي ام :تالعتلا )١(

 .طالتخا :جره (؟) ظ .ةجاح

 سوبعلا :ةماهجلا (؟)
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 برك نم هيفشت ال اهنأ ريغ عاتلملا هدجو نع اريبعت هآ ةظفل ددري لازي ال هنإ لوقي وهو

 ةجاح الو ايرام _ىضقت ال تالعتلا نأ ريغ .ءاقللاب اهينميو هسفنا للعي لاي الو .هتاعولو دجولا

 هل حولي دقو :عداخلا بذاكلا ىنامألا بارس الإ هفعسي ال ذإ افهلتم ائماظ لازي ال بلقلا نإو

 ءءاقللا ىف ىنامألاب شيعي هنإ - هناعملو هروهظ درجمب ىفتخي قربلاك ىراوتي امن اعرشو لها

 1 :طالخل ب هلع لاري الو «مطقناو دج الإ لوطي الودي ال اهلبخ نأ لع دخون

 نم لب اهداعتبا نم فوخ ىف لازي ال تبرتقا اهنأ نظ نإ ىتحو :ققستت ل ةفتمأ نأ ضنك

 0 رمعبسو: .ةعم ةبوا ل |ذقف 'اهدقف

 انلمااج لتقل وعن ينج الين را
 يي

 اهعص اه. .ةانيل»: .خم -رمألا ٠ نتف دبع تاملم ىناعي مكو

 اَيهَل هئاشحأ ىف ججوت اًدوس  اَججَجل هراكفأ ىف حجل مكو
 ماض 8 0 م

 اَبص ميسن تيهامل تررمتسا ول هيفنت نم اًمومَس بهت مكو

 ابهر - هثادحأ تقرط اذإ - ىدبا الو نامزلا وكشأ ال هللا ٌرفغتسأ
 ع معا مع 2 ع

  ايكسنا ىنملا ٌءام اذإ را لع  يتارسعا هم طحنا نتا الو
 ايرش انفلا رمخ ْنَُم برطي فيكو  املخ ىأر نأ ٌبيبل ٌرَسَي ىنأ

 نم هلمحي امو بلصلا دلصلا رخصلا بيذت بح بعاتم نم همشجي امو هبلقل ىسأي وهو
  هتبوعص تلظ ام هايند نم بعص رمأ ىأ نوهيل اهرسيأ نإو .ءانغلا دشأ اهنم ىناعي تاملم

 نقش امون قات 0 تابروعج نم لمح انو ةنامللا كلت لاقتاب انلاع اف ضيق ةفئاح ةكفاو

 ججؤت داوسلا ةديدش اججل هراكفأ نم بلقلا اذه ضوخب مكو .هءانع مظعأ امو اعيمج اهب هبلق

 ترمتسا ول هسفنت نم مومسب فذقتل اهنإو ءاباهتلا بهتلت ىنتام هئاشحأ ىف دجو نارين

 ةوف رعشتسيو ء,هسفن ىلإ رمعم نبا دوعيو .بوبطا نم نبل ابصلا ميسن تعنمل - معزي اى -

 .هنم هتاف ظحل نئيالو ,هثادحأ نم عزج هبيصي الو نامزلا وكشي ال هناف هللا رفغتسيو .ةيتاع

 ا ا لف ا سلا نم , فيك لوقيو .هتقوط ىنامأل حرفي الو هتقرط بوطنخل نزح الو

 دقو هلو ةركساو:ءانقلا نساك قم فرش نم اندلا تار فا ةرسمل برطي فيكو هل ىدءارت

 دضرف نم دح يصشتسملا ةلفاودح ىضتملا ةنلقلا لبا

 ىجرفنا ٍةَدشلا دنع رْهّدلا ةمزأاي 20ٍجَّرفلاب سأيلا دعب معنأ ُهَّللا

 ')) حمر نمو جّرَه نم نكسو ىفك ام رسيأل ىفكيال قئالخلا ٌركش

 .طالتخاو بغش : جهرو جره )01(
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 حقهم نمو رلام نم ناص ِهِنْوَصِب مكف مامإلا ءاقبإب ًءانألا ىَقبأ
 مه الو رذق ىذ دقف نم سان مل ُهيعار مالساإلل هللا ىعر اذإ

 اهارتعا ىذلا مغلا فشكو جرفلا ةمعنب اهسأي دعب ةيعرلا ىلع معنأ هللا نإ لوقي وهو
 ::وأ ةدشلا دنع رسحنتو فشكنتو جرفنت نأ اهأسي رهدلا تامزأ ىلإ هجتيو «ةفيلخلا ضرمب
 ةفيلخلا ءافش ةمعن ىربكلا ةمعنلا هذهب ىفي ال ةيعرلا ركش نإ لوقيو .ةعجر ريغ ىلإ دئادشلا
 ىلإ رمعم نبا عزفيو .هببسب بارطضاو طالتخا نم اهيف ثدح دق ناك ام ةئدهتو هضرم نم
 ايعار هلعجيو ءاهسوفنو اهاومأل ائوصو ةيعرلل ءاقب هءاقب لعج ذإ ءاهيف ىدامتي لق وأ ةغلابملا
 دياي رع اش ىوصب ةام راها قم كفانا ايف لغلو «هكاعرف ةيعررلا ةاززفا قوف هعفريو مالسإلل

 ' .هراكفأ ةقدو هريواصت ةعورو هتغايص نسحل هرصع ىتح ايبيل ءارعش رعشأ قحب دعي هنأو رمعم

 دمحن ّض دقو ءىرجهلا رشاعلا نرقلا طساوأ ىف سلبارط ىلع اولوتسا نيينامثعلا نأ انب رم
 دحاو ىنامثع مكاح ايبيلل حبصأ كلذبو ءنرق وحن دعب هتيالو ىلإ ةقرب سلبارط ىلاو ىلزقاسلا
 عم اوذخأو .مهنيواودل ةيمسر ةغل ةيكرتلا نوذختي اهماكح ناكو .هل ةمصاع سلبارط ذختي
 نيفظوم جيرختل ةيكرتلا ميلعت ىلع اهتيانع بصت تناك اهنكلو ايبيل ىف سرادم نوميقي نمزلا
 اهاعرت تلظ ةيبرعلا ةيمالسإلا ةفاقثلا نأ ريغ .ةيالولا نوئش فيرصت ىف نودعاسي نيواودلل
 هاياوزو فوصتلاب ىرجهلا نماثلا نرقلا ذنم لغشت تذخأ دق ايبيل تناكو .اياوزلاو دجاسملا
 وأ ىرجملا رشاعلا نرقلا طساوأ ىف نوينامثعلا اهمكح ذنم كلذب اهلاغشنا عستاو .هخويشو
 ةرثكلا نأ ريغ .ةيفوصلا ناسل ىلع ذئنيح رعشلا رثك ذإ ءسلبارط اومكحت لح قدا ةرايغب
 نم ةريثك راعشأ هيلإ فاضي نممو .نحللا هيف رثكي ايماع سيل امو ,ةيماع هنم ةرماغلا
 وحن ىلع نطيلز ةنيدمب ةيواز هل تناكو 18١ ةنس ىفوتملا رمسألا مالسلا دبع مهشيوارد
 ل اهيف ناكر هراعشأ ىف ةيبيللا ةيماعلا رثكتو ءفوصتلاو دهزلا نع انثيدح ىف انركذ ام

 37 ايبعش ارعش اهنم ريثك لوحت دقف ءكلذ ىف ببسلا هسفن وه نكي مل ارو ءضورعلا ىلع
 .هرمع نم نيعستلا ىف اهمظن ةديصق هراعشأ مهأ نمو ,ماوعلا نم نودشنملاو ةاورلا هب ثبع
 :'ضورعو ةحاصف ميقتست تايبأ ضعب اهنم فطتقنو

 ىديس خيشلا باتك ىف ةديصقلا رظنا ' )١(
 ١0. 45ص ىجيلملا قحسإل رمسألا مالسلادبع
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 و ٍِ ه7 2 7

 ِ 0 و ع 0 0

 ةلالتعلا رضي ةازاوحما :تفيلاو اطغلا فشكتاو راونألا َّىل تنابو
 2ك

 ه٠
 و . 6. و .

 عابتأ خيشلل ناكو .نزولا ميقتسيل هتحلصأو ابرطضم تايبألا هذه ىف لوألا رطشلا ناكو

.ةيب رغملا دالبلاو سنوتو ايبيل ىف جف لك نم هوءاج نوريثك
 اما ىفوت نيح - هل اوماقأو 

ب تركذ امنإو .ةغايصلاو نزولا ةيرطضم ىثارم هيديرم ضعب هيف دشنأ أريبك
 لدأل هراعشأ ضع

 ناك امم رهاظ وه امنإ ءدجو ىأ لمحت ال تايبألاف ءاعاتلم ادجوو ةغل فوصتلا روهدت ىلع

 دقو .كلذ ىلإ امو قشعلاو ءاطغلا فاشكناو ةرمخلاو بارشلا تاملك نم ايدق ةيفوصلا قدر

 لق وأ هللا ءادعأ داهجل اهيف عمجتو كسنو ةدابع رود نم برغملا دالبو ايبيل ىف اياوزلا اولاحأ

 بيغلا ىلع نوعلطي هللا ءايلوأ أ اهخويش ف داقتعاو ةدوعش رود ىلإ أهنم !ريثك اولاحأ

 ةوشنلاو ىنثتلا عم ركذلا تاقلح اهيف اومدختساو .قراوخلا مظعأ مهيديأ ىلع ىرجتو

 خيشلا ةيواز سفنو ردانبلاو فوفدلا مادختسا عمو ةخوسمم ةيفوص ديشانأ ىلإ عامتسالاب

 فدلا هتيواز ىف مدختسي ناك دقف ,ةروصلا هذه ىلإ تلاحتتسا .نطيلاز رمسألا مالسلا دبع

 : ةديصقلا سفن ىف لوقي ءهوعبتو مهنم ارفن لداجو رظان هنأ هعابتأ مهوي لب ءىلابي ال

 ىترضح لهأ نم هللا لضفب راصف ادلاجل ركييا ناك فوقع وقار

 ةفيرطلا .حيشا ةقفولا .ءانإ ترضوب © .ةنموب اح .فيرضتلا» هل :طْماف

 مه حبصأو :ءايلوألا نم !ووعبسا ءاهقفلا نم هعبت نم نأ ب الطاب اعز - معرب وهو

 ملاعلاو ايبيل ىف ةماعلا سوفن هلاثمأ اهب ألم ةذوعش ىهو .هلثم اتاومأو ءايحأ ءاضقلا ىف فرصتلا

 عفنتال ىهو ءروذنلا ال اومدقي نأ ىغبنيو مهعفنت ةفوصتملاو ءايلوألا روبق ةرايز نأ :ىبرعلا

 رصعلا ىف تر ءانش وصلا ناك ٠ اذإ نكلو .4 هلي كول - لا عفني ان م



13 

 ىسلبارطلا '١لولُهبلا (أ)

 رشع ىداحلا نرقلا فصتنم ىلاوح سلبارطب دلو ,لولهبلاب بقلملا نيسحلا نب دمحأ وه
 .اهنم ّبعو ,هسأر طقسم ىف خويشلا تاقلح نم لهن امو م /707/ه1117 ةنس ىفوتو ىرجحلا
 امزالم هب ةرتف لظو فيرشلا رهزألا مالعأ نم دوزتلل ةرهاقلا ىلإ لحري نا عازب ءانشأ اه
 حرش اههنم لكلو .ىاقرزلا ىقابلادبع خيشلاو ىشرخلا دمحم خيشلا :هيف ةيكلاملا ىمامإ ىتقلح
 .ىرصم ىكلام هيقف - هرودب - ليلخ خيشلاو ,هقفلا ف قحسإ نب ليلخ خيشلا رصتخم ىلع
 - ذئنيح - لولهبلا ةبهوم تحتفتو ,مويلا ىلإ ةيبرغملا دالبلا ىف هرصتخم ةرهش تراط دقو
 :لوقي اهيفو ءسلبارط هنطوم ىلإ اهيف قوشتي ةديصق أشنأف

 بهذ دق ناك ىذلا ونْدَي لهو كيلإ ةَدوَع لا .ىريح رجلا ارك
 بيهن .ايضلا عابر نم كيفن لازال ةباحس كنم ٌيقرشلا ٌبناجلا 1

 بفشلاَو فوخلا نم اهيلهأ نماو هج هلا اهداز ٍنسَح 25

 بدألا ىفو عاب ملعلا ىف مهل م وقب ةعق 0 لك ثتوح دق رادب فيكو

 هاك تيس ل اهرتسي 001011011111111

 هدئاصق ءاناويد كلذ ىف مظنو ,ِلِلَع دمحم مدآ دلو ديس قلخلا ةوفص حيدم ىف اهرخس امنإو ,هدلب

 «ال» : : نيرشعلاو ةينامثلا فو رحلا كلت ىلإ تار ,ةيئاحطلا فو رحلا ىلع ةعزوم تاسمخم

 نم فلاتع ةليصق' لكو.اهتنكاق وهو. هتديضقا فرح, .لكلو ءافزخ نيرشعو ةعشت .تحبصاف

 ىلع هتاسمخم ظن هلا. .لاقيو ءناويدلا اذه مظن وأ لولهبلا فلأ مهتلكاش ىلعو .ةينيرشعلا

 ارو روهسلا هس هدم مام ضايع ىضاقلا دئاصق نيب دجوت ال ىهو ,ةيضايع ةديصق نيانما

 سمخملا ىف رود لوأو قيل ذناو ةبراغم نيب نو ريثك همساب ىمستي دإ ,رخآ ضايعل تناك

 :طمتلا اذه ىلع ىرجي لوألا

 هرمج دقوت ىئاشحأ ص ىفو ةرسحب داّوفلاو افايتشا تيد

 ةرادنب يتؤلاع ىبلق هك ةَرفَس لوط نم بابحألا عجرت ىتم

 ىئاود لاصولاو مكافج ىئادق

 .ىراصنألا بئانلا دمحأل :هققحمل هتمدقمو هناويد لولهبلا ىف رظنا )١(
 بذعلا لهنملاو ءايبيل مالعأ هباتكو ىوازلا رهاطلا



 ف

 ' اذه ةيفاق ىلإو .سمخملا راودأ ىف ةسماخلا روطشلا عيمج اهلثمو ةيزمه سماخلا رطشلا ةيفاقو
 اهل اعوضوم لزغلا ذختت سمخم لك ىف ىلوألا ةرشعلا راودألاو .هعيمج سمخملا ٌبَسْنُي رطشلا

 رهاطلا ذاتسألا ناويدلا ققحم لوقي اى كي ىفطصملا حيدم ىف ةيناثلا ةرشعلا راودألا امنيب

 ىذلا ىسحلا ىفوصلا لزغلا نم تاحفن ىلوألا ةرشعلا ىف رهاظلا ءارو نأ انظ نظنو .ىوازلا

 ىف جلتخي ام هلزغ ىف عمجي هنأ ىف هعم هباشتي ذإ ىبرع نبال قاوشألا نامجرت ناويد ىف هؤرقن
 دروو نهمنويع رحسو نملامجب ناتتف الاو بحلا جاوا نم مهتاب وبح ءازإ نييرذعلا نيبحملا بولق

 غلبي الو .رازغ اوما نوكبي نودهنسم مهو «نيبو قارفو لاحترا ىف مهتاب وبح امئادو ,نهدودخ

 ليبماقللا يشب ؛اموأ اقل هل ءاقتقال ذا ناذفلا عجوم كلذل - وهو ءلاصولا نم هدارم بحملا

 * ءدتبت لولهبلا دنع تاينيرشعلا عيمجو . .اناولأ ددجتي - باذعلا لب - بحلاو .ةلصتم ةعيطق

 افورعم ىئاخلا هسمخم ىف هركذ ىفوصلا لزغلاب هلزغ ىف هرثأت دكؤي اممو .عاتلملا لزغلا اذهب
 نرقلا ةيفوص نم ةئثالثلاو ,ئرسلا ذيملت دينجلاو ىطقسلا ىرسلا هذيملتو ىفوصلا ىخركلا

 | تطقس ىسحلا ىفوصلا لزغلا نم تاعاعش نأ معزن انلعجي ام وهو .نيروهشملا ىرجهلا ثلاثلا
 :قيملا سم قل .ةلوق“ نادم ينس ةتانيمشع علرألا ةررففلا“ راوخألا قب

 اهلحأ ْنَم ىوهلا ىف اهامد ُكْفَيِو اهّلدأ ْنَم ىَرُت ٌتازيزع ٌسوفن
 اهلعل اهاوه ىف ىسفنب تحمس اهَّلَضَو عنمت سمشلاك ةداغ ىبو

 سنألاو ةدوملا ظفح ىلع مودت

 ةيعو و قيرفتلاب عّرت ملو ع امارح ىف ىبلق لمحت

 ةفرص ةّيحملاب اًسوئك ىنتقس ةبّرك َجَّرفت نأ اهاَسَع ىدانأ
 ندع ىلع تفوت ركش اهب تلقت

 ىتح اهماهسب هتباصأو اهبح ىف هّلدت نمل لّلذتي بحمل ىعيبط لزغ هنأك لوألا روّدلا رهاظو
 عجأرت نأ لمان لازيال وهوا ءاهنارجه ىف نعمتو ءاطاصو عنمتو .هبحب ةيلايعرخ هند: ةكفمس اعاك

 7 ىف لمأت نكلو نويرْذُعلا نولزغلا اهوقي ناعم ىهو ,سنألاو ةدوملا مايأ هل ركذتو اهسفن

 ةبحملا سوئك نم ىوترا امنأكو ةيفاص ةفّرِص اهنم هئاوتراو ةبحملا سوئك نم هيف ركذامو ىناثلا

 دمع نك تاغ قف هيلع كيلق كسلا ةوشن قا لوقو :ةيفوصلا اهددو اماط ىلا ةقابرلا

 ءهسح نع هيايغ هيرل هتبحم نم ىفوصلا غلبي ذإ ةيلعلا تاذلا ىف ةيفوصلا ءانفلا ةركف ىنعي هنأكو

 تقرغتسا ىتلا هتبحم ىوسو هاوس دوجولا ىف ءىشب رعشي ال هبر ىف ةيناف احور حبصأ دقف

 هب مدقي ىذلا ىسحلا هلزغ ىف لولهبلا نعمي ال اقحو .ةقلطم ةبوبيغ ىف حبصأ امنأك ىتح هساوح

 ةبحم لا نم تاعاعش ضعب هلزغ ىف نإ لوقن كلذلو .ىفوصلا ناعمإلا اذه لك ىوبتلا حيدملا

 .ةيفوصلا

0-4 
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 ركذ ىف ضيفيو للك لوسرلا حيدمب اهّصخ لولهُبلا تاسمخم ىف ةيناثلا ةرشعلا راودألاو
 دنع سراف ران ءافطناو ىرسك ناويإ عادصنا لثم ةيوبنلا ةريسلا اهنع ثدحتت ىتلا هتازجعم
 . ,ةيدعسلا ةميلح هتعضرم لزانمب هيف ىنابرلا رونلا هعضوو هردصل ليربج قش لثمو هدلوم

 هتكربب رثاكتو ءاملا رافف ءابنم أضوتي ناك ةريغص رئب ىف ءاملا ةلق نم هيلإ ةباحصلا ىوكشو
 . امنإ ىربكلا لوسرلا ةزجعم نأ فورعمو ءبضلاو بئذلا كلذكو هتملك ةلازغلا نأ نم ليق امو

 لولهبلا ركذيو . ةيرشبلا ةياده ةيوق اسسأ تعضو ىتلا ةميظعلا هتلاسرو ميزكلا نآرقلا ىه
 هجارعمو ,لسرلل اًمامإ هيف هتالصو سدقملا تيب ىلإ قاربلا ىلع لوسرلا ءارسإ اراركتو ارارم
 هتبحم نع ثدحتي ىنيامو ىهتنملا ةردس دنع ةيسدقلا راونألا نم هيشغ امو عبسلا تاومسلا ىلإ

  10,رشحملا موي هعيفش نوكي نأ !مئاد هيلإ اعراض .ةيماسلا ةيلاثملا هلئامشو هلئاضف اروصم
 جالحلا|اهب ىنغت ىتلا ةيدمحملا ةقيقحلا ةركف نم تاعاعش ىوبنلا هحيدم نم بناوج ىف ىءارتتو
 نأكو «نيطلاو ءاملا نيب مدآو ايبن تنك » : لك لوسرلا لوق قر ىف ءاج امل ىريصوبلاو

 لوقي كلذ ىفو .تالاسرلاو تاوبنلا لكل | ديملا ةفناكرت ةقلخلو مدأ ةقيقح نم مدقأ هتقيقح

 ىئاخلا ةيم قل لولينلا :

 هردق ةيربلا نيب نم لج دقو م ,مانألا نيب هدجم أمس مرتو < 2 ربه ال
 هركذ مّدقملا ناك نإو ماتخ هرعت حج دلل .ىلعألا بصنملا هلا

 خسنلا نقي اديفلا: .ناك :نإو: ريخا

 هنإ لب .ءايبنألاو لسرلا عيمج ىلع ةبترلا ىف مدقتم -ةلاسرلا ىف هرخأت عم - هلي لوسرلاف
 نإ لب .لزألا ذنم اهتخسن انأكو .تالاسرلا عيمج تذدمتسا هتلاسر نمف ءاعيمج مهل اذا
 :لوقي ءهرون نم دمتسي دوجولا ىف رون لكو .هللا رون وه ذإ ,هنم دمتسيل هعيمج دوجولا

 ه8

 دعس رون نم قافآلا تءاض دقل هدذجمب مانألا ف ىمأاست ىبن

 :لوقي ,ةينسلا هتعلطو ههجو رون نم ضيف الإ ةيهازلا اهنا وأ ق سسشلا “وأ .ءاكذ امو

 يع دلل نوت نيج ندا قا .ينزشوب رخل افلا تقلا هن
 ريغو سنا فهد رولا لا ههجو رون إد دوجولا ف روقلا أشنم كك لوسرلاف

 ظ ٠ | ا 1

 وا مل 1 ةنارق نأ نوف ةيوذعلاو ةيالسلاب نضيفت لاولهبلا ناويدنف تاسمتملا اناودأو
 ظ عيشي امل هتاسمختو ناويدلاب نوفغشي - سلبارط لهأ نع الضف - ايبيل لهأ لعج ام ,ةغيص
 ' نم أدبت تالفح هداشنإل اوميقي نأ اوداتعاو ,ىقيسوملا ءافصلاو حوضولاو ةلوهسلا نم هيف
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 تبحص امبرو كي ىفطصملا دلوم موي رشع ىناثلا مويلا ىتح ءاع.لك لوألا غيبر: نهش ةزغ

 ىوبنلا ناويدلا اذه بناجب - لولهبلل تناكو .ةيقيسوملا تالآلا ضعب ناحلأ داشنإلا -

 تاماقم طمن ىلع تاماقم هل تناكو ءانلصت ملو دنا قو كلا بع تم لفل ةنميلتت نامعأ

 ىدلا ىوبنلا ناويدلا اذه ادجيو ارخف هيفكيو نمزلا دي نم - اهرودب - تطقس ىريرحلا

 .ةيدمحملا ةلاسرلا بحاصل هحناوج نيب ةدقتملا هتبحمو ةيفوصلا هرعاشم هيف رّوص

 مئادلا دبع نب ادمحأ (ب) ١)

 فلتخاو ميركلا نآرقلا ظفحو ءاهب أشنو سلبا رطب دلو ,ىراصنألا مئادلا دبع نب دمحأ وه

 ىدلا وه رعشلا نأ ريغ ووو اهيقف ناكو ةيرعشلا هتبهوم تحتفتو ءاهئاملع تاقلح ىلإ

 ضعب هيف جبدي 007 (ه98١١- )1١11 سلبارط ىلاو ىلئامرقلا دمحأل ارصاعم ناكو ,هبذج

 مامأ ةرهاظمب ىسنرف لوطسأ ماق نأ ماله ةنس هتيالو ءانثأ ىف ثدحو ميدملا

 .هفئاذقب ةنيدملا برض الإو اهل خضري نأ نفق طورشب لئنامرقلا ىلإ هناطبق لشراو نتلبارط

 لوطسألا برضو .هديعوو ناطبقلا ديدهت اضفار ءطورشلا لبق الو ىلئامرقلا خضري ملو

 اباطخ اهدعب ىسنرفلا لوطسالا دئاق وأ ناطبقلا لسرأو ءالاوط مايأ ةعبرأ هفئاذقب سلبارط

 نم رثكأ رمد دق لوطسالا ناكو ,ملستسي ال نأ ممص هنأ ريغ حلصلا ىلع ىلنامرقلا هيف ثحي

 نم ادب هدئاق دجي ملف .فئاذقلا نم هيدلام دفنتساو ,ةلبنق ىفلأ وحن اهيلع ىقلأ دإ ةنيدملا ثلث

 انكاس كرحيال ىنامثعلا ةفيلخلاو ثدح كلذ لك .هدالب ىلإ هتدوعو سلبارط نع راصحلا كف

 مهدض اهيف هريثتسي ةديصق مئادلا دبع نبا مظنف .نييسنرفلا نم سلبارطل رأثلا لواحيالو

 :اهيف هلوق لثمب ةسامحو ةيمح هألي نأ الواخم

 ,نلكشلا هسا .كولتلا» كلمت كتم ةلطيسبلا نام ادعو. نب

 ,لوألا نامزلا ىف كحتقب ٌتزاف ىتتلا كتعلَق لاح كّظيغيام وأ

 لذرألا ميئللا سيسنرفلا ِبْعَش نم رأثلا ذخأ كنم وجرنل ان

 ظل ل ا ل ا ىردبعلا ناكو

 .قنحملا ظيغللا مذ ,ةيبرغملا هتلحر هنمض ديدش مذب اعيمج اهلهأو ةنيدملا مف .اهلهأ ضعب نم

 نبا وه ,2هذعب اهراز هل نطاوم ىل رغم ةلاخو هيلع و ,مذلا اذهل ةيقيقحلا بابسألا فرعن "لو ]

 ىلع دهشتساو «ىربكلا ةيزاجحلا هتلحر ىف اًراح اعافد اهنع عفاد ذإ ,ىرصانلا مالسلا دبع

 دمحأل بذعلا لهنملاو ىوازلا رهاطلل ايبيل مالعأو 2 راكذتلا باتك مئادلا ديع نب دمحأ ىف رظنا )١(

 .ىراصنألا بئانلا نوبلغ نبال رايخألا نم سلبارط كلم نميف'
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 مهدوجو اهلهأ قالخأ نسحو» :هلوق نمو ءاهلهأ ظيرقتو اهظيرقت ىف ةبراغمل راعشأب اهحدم
 ,حضوأو رهظأ ىحضلا سمش نم مهلضفو ,ناقفاخلا دي لتما اهئاملع ملعو ,نابكرلا هب تراس

 مد نم !ديلش اضاعتما اوضعتما نم دعا مئادلا دبع نباو .« حدو ني فارشألا تلاز أمو

 :لوقي اهيفو ءليلق ريغ ىود اهل ناك .هيلع درلا ىف ةديصق مظني هلعج امت ,اهلهألو ال ىردبعلا

 "نايس هترراس :تانصع ال 11ج[ دفا ننشتالا .نلبارعط
 نتا نه انهرمأ نذ: فقعلاو ..:دزلي» دلاق .ففن نوه ةانهنا :اذإ

 2 ب

 اهتاهجب يرتاع رعب ىجصيو 000 راع را - نماطت

 نأ نم رثكأ اهدماحمو اهتائيس نم رثكأ اهتانسحف ءىجهت الو 3 ال سلبارط نإ لوقي وهو
 لانو ةضقنا لع نما الا اذإ عيرلاللا اهناكو ةدذلب قم هولا تيرقلا نأ كديوتب ضخ
 ظفحب ةنسلا دييأت ىف ةصاخو مولعلا ىف اهتمهب هونيو , هتماقإ لاوط زع هدعبام زعب رعشيو ,هلهأو
 نوبلغ نبا هنطاوم اهحرش دقو اتيب نيرشعو ةعست ىف ةديصقلاو .اهتاوز ديناسأو اهصوصن
 نم اهم ناكامو سلبارط كلم نميف راكذتلا» : هامس باتك ىف ماالثك/ هلا ةنس ىقوتملا

 اهتضمن اتقبتسا اعيمج ايبيلو سلبارط نأكو ,طسوتم ةقباسلا اهتخأو ةديصقلا رعشو .«رايخألا

 .ةئارطنوب فوتيل .قيفر. دنع قيدللا :اهرطع ىلإ عقلا ق

 رْثَتلا
 ًاليلق الإ بتكلا هب ظفتحت مل اهرثت نأ ريغ اًرعش تجتنأ اك اًرثن تجتنأ ايبيل نأ دكؤملا نم

 ىفتكُيو ,ةماقم وأ ةلاسر ىقربلا اذه وأ ىسلبارطلا اذهل مجارتلا بتك ىف أرقنام اريثك ذإ ادج
 وأ ريبكلا هيقفلا اذه نع عمسن لثملابو ,ةلاسرلا ركذتالو ةماقملا ركذت الو ةراشإلا هذه لثمب
 اذهل ركذت الو سنوت ىف مظعألا عماجلاب ةباطخلا ل وت وأ ةباظخللاو نيلي رط ءاضق' ىوتدنأ كاذ

 ةقربو سلبارط ىف رثنلا نونف ليجستب مامتهالا مدع بابسأ نم نوكي دقو .ةبطخ كاذل الو

 اهتحاسو.دل اهعيستتي .ثدعو هيمضو بدألا ىغرت: ةلود اه امنت: ل دئا'ايببل :نده.نم اهريقو: .

 ىف تأشن هنا ولو «ةيبرعلا نادلبلا نم سنوت ريغو سنوت ىف ثدح (ى ةعساو ةيبدا ةضمن هيلإ
 ليوم
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 ةيسايس لئاسر نوجُبدي نوهبان باتك اهل قّلأتل ءاشنإ ناويد اه تأشنأو ةلود ةقرب وأ سلبارط 1

 نف ىف ال رثنلا ىف امج ايبدأ اطاشن اهيف كلذ ثبلو مه اهنولجسي مهلعجتو مهيرصاعم تفلت ةعيدب

 عطق ىبيللا رثنلا نم تيقب دقف كلذ عمو .ةيرثنلا نونفلا فلتخم ىف اضيأ لب هدحو لئاسرلا

 قرسلا رابجلا دبع لوق لثم نم مهحئاصنو داهزلاو ءاهقفلا اياصو نم ةقرفتم اياظشو ةريغص

 مالا نع موصلا - هماثآ تلق همالك لَك ْنَم» . ب وولد داقإلا ءاهقفلا نيب روكذملا

 لكسو + ف هنامأ ةرشتلاو انتنلا ق رثك هناسل (كاص) مز نم - ماعطلا نع موصلا نم لضفأ

 ةيشخ هئاكب ةرثك 0 ١١١ ةنس ىفوتملاو هركذ راملا ىقربلا ليعامسإ نب هللا دبع دهازلا

 ىلع ة ةالصلاو هديمحنو 0 هللا ميظعتل ىناسلو .,ءاكبلل ىانيع تلمح امنإ» :لاقف .ىوقتو

 لمعلل تقلخ امنإو ٠ ,وهلل الو بعلل قلخأ م ءءاجرلاو فوخلل ىبلقو ءىلبلاو بارتلل ىندبو «.هيبن ْ]

 .«محلاصلا

 ةيطخ ىخامشلل ريسلا باتك ىف دجنو .مهتمئأ لاوقأب اًظافتحا رثكأ ةيضابإلا ناكو
 . ةطاسبلا ةديدش اهنأ ريغ ,ةحيصف ىهو ١4٠ ةنس سلبارطب رئاثلا ىرفاعملا باطخلا ىبأل
 نم ةيرفصلا جارخإل ههجو ىذلا شيجلا ةبطاخم ىف اهلجترا ذإ ,ةغابصلا لامجب ىنعت الو
 هل بيجو ةسوفن لهأل دعوتم نيب ةلدابتملا لئاسرلا رصقأ نم انهن ندامتتلا يدير ناوربقلا
 ناترابع امهو «نوملعت فوَس الك 2 قوملعت فو الك :ارذنمو اددهم لوألا بتك ذإ

 مث نيلوألا كلهن مأ» : :اضيأ نآرقلا نم ىسوفنلا ىسورشلا نونج نب دمحم هباجأف .ناتينآرق
 هل انمجرت ىذلا ىضاباإلا حون نب حتف رعاشلا ىرنو .©«نيمرجملاب لعفن كلذك نيرخألا مهعبتن

 ىذلا «ليبسلا ىقلم» : ىظعولا هباتك ىف ىرعملا ءالعلا ابأ ضراعي ةيصفحلا ةلودلا ءارعش نيب

 وهو ءامهانعم سفنب نيتيبب اهعبتيو ةليلق ةيرثن تاعجس ركذي هيفو ,ةيدجبألا فورحلا ىلع هلعج

 امئادو ,ةزمهلا ةيفاقب نيتيبب ائداب ةيئاجهلا فورحلا ةياهن ىلإ هتضراعم ىف حون نب حتف هب ديقتام
 «دل وق تانج مو :ةيظعولا :تاعجسلاب اه ولعو الوأ نيلأ نكذي“

 ] نم ؛ماحرألا ىف ةنجألا قتح «حارتسا ام لابلا لوغشم «حارو َ 'اهرهظ لع اًدغ نم 1

 :ءاولغو الفقس رطاخلا تلتسو ا ول اَقْلَح قورأ .ماهسلا فاذغأ لك ,ماحو ُثفايو ماس ىنب

 اهنصتمو لامعا ةسافو هلام كياعو :لامأ دبع الإ رن مل ..هلل انإف .("' 00 الإ ا تانج

 ةفخب مفلا نع ريطت تاعجسلاو «ديبل هركذام ىلع انفرشأو .ديبلاو نارمعلا دسف .'"0لامسأب

 اهيلإ افيضم .هلقع عتمتو عماسلا ذلت ثيحب هيناعمو هظافلأ ىفطصي فيك فرعي وهو ءاهتبوذعل

 .الوزهم ادهجم :اوضن (؟) ىذلا اهحطسو ايندلا رهظ ديري :اهرهظ )١(

 .لاب قلخ بوث :لمس عمج لامسأ () | هيلع شيعت
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 لثم نم هتاسانجو «اولُع - الفسو .حار - ادغ» :لثم نم هتاقابطو عيدبلا تانسحم ضعب :
 «اوضن - ماهسلا فادهأ» :لثم نم هريواصتو (ديبل - ديبلاو .لام دباع - لامأ دبع»
 ديبل تيب ىلإ ريشيو «نايبلا نسح نم هب زيمت اف عنصت وأ فلكتب اعيمج اهنم ءىش ىف رعشن الو
 ءروهشملا' قئرماعلا

 برجألا ٍدلجك ٍِفْلَخ ىف ٌتيقبو مهفانكأ ىف شاعُي نيذلا بهذ

 ضرعلاو نيدلا نيص» . ٠ ؛ضرألاو ءامسلا كاف عيطمو :نكرتلاو بجاولا ىدؤمو 0

 : هلوقو اك ىرولل الو :موجمب ايندلا ىلع ويل نم 00

 0 لك ىضقاو ( (ءاذبلا) اذبلاو انخلا را 5 ها .ةنسل ارهتش كدا لو
 .«ىذألا نم سانلا نمآو

 بلختو كيوهتست ثيحب ,سرجلا ف قسنلا نسحاو ةقاشرلاو ةسالسلا ةياغ ف تاعجسلاو

 ةرشن رشنتو ةيظعو راعشأ نم اهقبسيام عم ققحت نأب ةيرحل اهنإو .ناويدلاب ةقحلم ىهو ءكبل
 .ةلقت

ْ 









 لوألا رتسعغل 8

 خيراتلاو ةيفارغجلا

 ١

 (١!ةيفارغجلا

 نمو نييقينيفلا هتاريخ ةرثكو طسوتملا رحبلا ىلع هعقوم نسحب اميدق رطقلا اذه بلج
 ىقيرفإلا لامشلا نم ىطسولا ةقطنملا ىف عقي وهو .نييطنزيبلا مورلاف لادناولاف نامورلا مهدعب
 ىبرغلا بونجلا ىف ءارحصلاو ىقرشلا بونجلا ىف ايبيلو قرشلاو لامشلا ىف طسوتملا رحبلا نيب
 هيلإ لخدتو .عب رم رتموليك فلأ نيرشعو ةسمحو ةئام وحن هتحاسم غلبتو .برغلا ىف رئازجلاو

 00 اهنعاو رق لطي :دعصتو»ىررخلا بونجلا ىف َةّسّبَي ةنيدم برق رئازجلا نم سلطأ لابج
 - لالت لكش ىف - تاعفترم اهنم فطعنتو ناوريقلا ىلامش ناوغز لبجب ةرام ىقرشلا
 م نولا ميلقالا ىف سيلو :لاميقلا ف ةيفاغو نيلطا لابج مادقأ تحن لوهس دتو .ترزنب

 نم هلوهسو .سنوت هاجتا ىف ىقرشلا لامشلا ىلإ برغلا نم ردحنملا ةدرجم رهن ىوس ريبك

 .سورغلاو عورزلا نم اهيف ومني ام ىوس بوبحلا نم ةمخض ريداقم جتنتو ,لوهسلا بصخأ
 سباق ءاروو .نارمعلاو ناكسلا ةرفاو ةبصخ ضارأ طسوتملا رحبلا لوط ىلع لحاسلا ىف دتقو
 ' ىف ةعساو ةطسبنم ضارأ بونجلا ىف ىمارتت هتاحاوو ديرجلا طش ىلإ ىقرشلا لحاسلا ىف
 ,تاخبسلا ضعب دجوتو ءافلحلا نم ةعساش عاقب اهيب رغو ,عرازملا ضعبو ةريثك عارم اهطسو
 ةعساو ةباغ هب فتلت ىذلا ديرجلا طش وأ ةقطنم ةدعاق ىه رزوت ةنيدمو .ةوازفن ةقطنم اهيقرشو

 اهعنص ءاحرأ اهيلع لوادج ىف بعشتتو ءاهجراخ عمجتتو لمرلا نم عبنت اههايمو ,ليخنلا نم .
 ةيسنوتلا دالبلا مهأ نم ٌدعت ميدق نم رزوتو ءىرجحلا عباسلا نرقلا ىف سدنهملا طابشلا نبا
  لامشلا ىفو ةعونتملا هكاوفلاو نيتاسبلا نم اهب امع الضف رومتلاو حلبلا نم رفاولا اهجاتنإل
 داك كالت نقلا فال. راك | فن ان ةيرعلا ويفارغج لوقيو ,ةصفقا ةنيدم رزوت نم نق ويخلا

 برغلا 1 رشن) لحاسلا ىدامح روتكدلا ةمجرت ىويسوتلا ميلقالا ا ةيفارغج ىف رظنا )١(

 ٠ ةرئاد ىف سنوت ةدامو اهدعبامو ما (ىمالسإلا ىركبلاديبع ىبأو لقوح نباو هتسر نبا تاباتك

 .عجارم نم اهب امو ,ةيمالسإلا فراعملا بيبحلا روتكدلل سنوت هذهو ,ىسيرداإلا فيرشلاو

 كيفشن ريل ىصفحلا دهعلا ىف ةيقيرفإ خيراتو .رماث
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 فانصاب ناوريقلا د تناكون :سلادنألا قدمو _ىضقألا برغم نى ةيافلجت لإ انف لمخ

 ةنايلسو فاكلا ندم اهمهأ نمو بوبحلا ندم ىه ةدرحم رهن ندمو .هكاوفلاو رومتلا 6

 هلعل) راهنألا ةريثك اهنإ ىركبلا لوقيو ءرتم وليك ةئام وحن اهنيبو سنوت ىبرغ ةجابو

 0 ةصاخو .بوبحلا جاتنإب ايدق ترهتشاو .ناسليطلا ةئيه ىف لبج ىلع ىهو (هايملا لوادج

 ىف رغث ىهو ,ترزنب ةنيدم نم ءادتبا برغلا نم لحاسلاب ٌرغو .حمقلا ةجاب اهدق اهومس كلذلو

 .ةفيثك تاباغو ةرمثم عرازم اهب فحت ءزاتمم عقوم ىف طسوتملا رحبلا ىلع ىسنوتلا برغلا ىصقأ

 اهيقرش فو « مهم ىراجت ءانيم اهنأ نع الضف ,نوتيزلاو لوقبلاو بوبحلا نم اهجاتنإب رهتستو

 ا|لكو تعستا ربلا ىف تلخد املكو طسوتملا رحبلاب لصتم اهمف : ىسيردإلا اهنع لوقيو ةريحب

 وا شرا اهبناجي .ناكو. .كاتسألا : نم ةريقك عاونأ اهب داصيو ءتقاض رحبلا نم تبرق

 اقرش ىضفو .ةازغلاو ةنصارقلا نم سنوت ةيامحل هللا ليبس ىف نودهاجملا كاسنلا اهزني تاطابر

 ةيقيرفإ ىلاو نامعنلا نب ناسح اهانب دقو .اهجيلخ ىلع سنوت اناقلتف ءلامشلا ىف لحاسلا ىلع
 هل وظنما .ءاتبل' ةريبك ”ةعاتج راد انتم اذهتم ةيقيتفلا ةحاطدق نه يرقلا» هوم تالا

 نب .ةبقع اهانب دق ناك ىتلا ناوريقلا ىلإ اهوكرت هدعب ماكحلاو ةالولا نأ ريغ ,ةمصاع اهذختاو

 تلوتسا اذإ ىتح ,ةيقيرفإل ةمصاع هدعب نمو وه اهذختاو ةرجهلل 00و ٠ ىتنس نيب عفان

 ىه لازتامو ءدالبلل ةمصاع سنوت تذختا ميلقالا ىف مكحلا ناجلوص ىلع ةيصفحلا ةلودلا

 نم ةريزج هبش ا(هنيبو تامامحلا جيلخ سنوت جيلخ نم قرشلا ىلإو .مويلا ىلإ ةمصاعلا

 .لاقتربلا ةصاخو هكاوفلا نيتاسبو نوتيزلا تاباغب ظتكتو .ةيسنوتلا ىضارألا بصخأ

 رخاوأ ذنم ةيبلغألا ةلودلا اهتذختا دقو ,ةسوس ةنيدم قرشلا ىف تامامحلا جيلخ دان املكو

 تعاطتسا لوطسألا اذه ةطساوبو ,ىبرحلا اهوطسأ نفسل ةعانص راد ىرجه لا ىناثلا نرقلا

 لوقيو م8318/-ه5؟600 ةنس ةطلام ىلعو م877/-ه7١7 ةنس ةيلقص ىلع ءاليتسالا ةلودلا كلت

 موركلاو نوتيزلا نم داوسلا ريثك ةسوس لحاس نإ :«ةسيفنلا قالعألا» :هباتك ىف ةتسر نبا

 ةفلتخم عاونأ اهب داصي - ترزنب لثم - ىهو ,ضعبب اهضعب لصتي ةريثك ىرق هبو .راجشألاو

 اريبك اسر ا ف تناكو ريتسنملا ةئيدع ةسوسىوتجو :نانيكلا نم ةضاخوب ةامشألا نم

 ىلإ نمزلا عم ”لظو هتسارحو لحاسلا ةيامحل ديشرلا ىلاو نيعأ نب ةمثره هانب اطابر وأ

 ةلودلا _نيسستم 0 اهانب لا ةيدهملا ةنيده ابنم :توتملا لاو. :ةريبك ةنيدف ةحبضأ نأ

 ةعانص رادو هل ةرضاح نوكتل لحاسلاب ىرخص ءوتن ىلع اهانب ءسنوتب ةيمطافلا ةيديبعلا

 ةيراجت ةنيدم ىهو سقافص اهنم بونجلا ىلإو .ايندلا بيجاعأ نم اهنإ ىركبلا لوقيو .هلوطسأل
 نم عاونأ اهب داصي هنأ ةيسدنسلا للحلا باتك ىفو .هكاوفلاو نوتيزلا راجشأ اهباطيختو ةهيد

 لمتشي فدص اهرحب ىف دجوي دقو ,ةعيفر بايث هنم عنصت فوص اهرحببو ,رصحلا قوفت كمسلا
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 وحن انرس اذإو .جنفسإلا ديصب اهناكس رهتشيو ةنقرق رزج اهمامأو .بحلا ريغص ؤلؤل ىلع
 ليخنلا اهب رثكيو ,ةرثكب اضيأ جنفسإلا هيف داصيو اهجيلخ ةطسوتم سباق ةنيدم انتيقل بونجلا
 .توتلا اهب رثكيو ءرامثلا عيمج لئملابو اهب ريثك زوللا نإ ىركبلا لوقيو «ةيراجلا نويعلاو
 .ةبصخلا ةريبكلا ةبّرج ةريزج اهجيلخ نم ىقرشلا بونجلا ىلإو .هقرأو ريرحلا بيطأ اهريرحو
 نم جاجزلا عنصب اهيف ةرط ةيحان رهتشتو اهتاحاوب ةروهشملا ةوازفن ةقطنم اهنم بونجلا ىلإو
 دادتما ىلع ىسنوتلا ميلقالاب طيحت عورزلاو راجشألاو .ةرثكب كانه زتراكلا :ةوحول ميدق

 ةقطنملاو .ديرجلا طشو ةوازفن تاحاو ىفو ابرغ ةدرجم رهن ضوح ىفو اقرشو الامش هلحاوس

 :لحرلا"لئاقلا» لقست  اهيفون «ىعارملا :ةقطتح اهدسو..ىظمتولا

 اهب راطمألا لوزنو .لدتعم ىفاد طسوتملا رحبلا خانم - هتلمج ىف - ىسنوتلا رطقلا خانمو

 ,بونجلا ىف ةديدش ةلق لقتو .ءاتش لامشلا ىف رثكت ىهو ءاهئاحنأ بسح ةلقو ةرثك فلتخي
 لوهسلا ىفو اهحوفسو لابجلا ىلع اهعوقوو عاقبلا فالتخاب اهيف ةرارحلا ”ةجرد فلتختو

 ] .ءارحصلا لخاد ىف وأ رحبلا برقبو ةيعارزلا

 ل 1 خل

 لئابق - ةقيحسلا روصعلا ىف - برغملا ميلاقأ نم هريغو ىسنوتلا رطقلا ىف شيعت تناك
 لحاوس داترا داليملا لبق رشاعلا نرقلا ىلاوحو ءربربلا مساب نامورلا اهامس اهل ةراضح ال

 اوناكو ,ىراجتلا لدابتلل مهنفس اهب نوسّري تاريخلاب ةينغ عقاوم نع اثحب نويقينيفلا ايقيرفإ
 . تاماقإل عقاوم هيف اوذختاف ,ىسنوتلا ميلقإلا لحاس مهبجعأو ,ةراجتلا فرتحا ايححالم انش
 نأ وأ ةبقاعتملا هنا ودول نمزلا عمو . .هناكسو هلهأ عم ةيراجتلا علسلا اهيف نولدابتي ةتقؤم

 .مهرجاتم اتباث ازكرم نوكت اى ارقتسم رس ضعبل نوكت ةنيدم ميلقالا كلذ ىف مه اوميقي

 مط اوسسأ هدعب وأ هلبق وأ داليملا لبق نماثلا نرقلا وه له طبضلاب فورعم ريغ خيرات ىفو

 ' اهراجتو اهتراحب ذخأو .ةوق دادزت تذخأو .ةجاطرق اهومس ةيلاحلا سنوت ةنيدم ىبرغ ةنيدم
 ىف ةجنطو رئازجلا ىف لاشرشو ةياجب لثم ىقيرفإلا لحاسلا ىف ةديدج ةيراجت زكارم مه نوئشني

 ةعبطم عبط) زوبد ىلع دمحم ذاتسألل ريبكلا برغمللا ميدقلا ىسنوتلا ميلقإلا خيرات ىف رظنا )١(
 0 (ةرهاقلا ىف ىبلحلا ىنسح نسح ذاتسألل سنوت خيرات ةصالخ
 0 خيرات نم لوألا ءزجلاو (سنوت عبط) باهولادبع



1 

 :نيتنيدم امل اوسسأو ىبرغلاو ىقرشلا بونجلا ىف اينابسإ لحاس اولزنو ىصقألا برغملا
 .ىسلطألا طيحملا ىلع سداقو طسوتملا رحبلا ىلع ةنجاطرق

 ةيفيلغو ريطا فورح نم مهل اوقتشا نتا فورعمو .ةراضح باحصأ نويقينيفلا ناكو

 لزن دقو .ميدقلا ملاعلا ىف اهورشن اى اميدق اهولزن ىتلا دالبلا ىف اهورشن ىتلا مهتيدجبأ ةيرصملا

 ريغو ةرهاصم مهب اوجزتماو ءنييقيرفإلا ناكسلا اوطلاخو .مهرسأ نم ريثك ةيسنوتلا ةجاطرق

 نمو مهنم فلأتي مخض بعش مه حبصأ امك ,ةريبك ةلود ةجاطرق ىف مه تحبصأ ثيحب ,ةرهاصم

 اسنرف ىفو افنآ ةروكذملا عقاوملا ىف اهوئشنأ ىتلا ةيراجتلا زكارملا عم مهتراجت ىف اوعستاو .رب ربلا
 .ربتلاو جاعلاو قيقرلا نادوسلا نم تلمحو بونجلا ىف ءارحصلا مهلفاوق تباجو .ةيلقصو
 ةكوش نم دضخت نأ لواحت امور دجن ىتح .داليملا لبق ثلاثلا نرقلا طساوأ ىلإ لصن الو
 ماع ةئام نم رثكأ تلظو نيفرطلا نيب بورحلا تبشنام ناعرسو .طسوتملا رحبلا ىف مهذوفن

 ةيلقص ةريزج اماع نيرشع وحنل اهتاديم ناكو .داليملا لبق ١41 ةنس ىلإ 714 ةنس نم ءادتبا

 اهنيب برحلا تداعو ,حلصلل اهتياهن ىف ةجاطرق تنعذأو .نيتريبكلا نيتوقلا نيب عازنلا عضوم
 ىربكلا لابيناه ةلمح تءاب ذإ ”٠١ ةنس ىتح ترمتساو داليملا لبق 5١8 ةنس بوشنلل

 ايلاطيإ ىلامشو اسنرف ىبونجو سناربلا لابج هب محتقا اخض اشيج نّوك دق ناكو .قافخإلاب
 امور نيب تبشن اماع نيسمخ وحنب كلذ دعبو ,هفعست مل رادقألا نأ ريغ ءامور حتفي نأ الواح
 تهتنا داليملا لبق ١81 ةنس ىلإ ١594 ةنس نم تاونس ثالث تلظ ةثلاث برح ةجاطرقو

 لامشلا ىف ترقتسا دق اهتراضح تناكو .ةيقينيفلا ةجاطرقل ايئاهن اهريمدتو امور راصتناب

 بسحف ةراجتلاو ةحالملا نوئش ىف ال ةمدقتم ةراضح تناكو .ةبقاعتم الايجأو انورق ىسنوتلا

 بوبحلا ةعارز ىفو جاجزلاو نداعملاو نفسلا ةعانص ىف اضيأ لب ميدقلا ملاعلا ىف اهتذتاسأ مهف

 راجشأ نم اًريثك اولقن اك - هولقن مهنأ نونظملاو نوتيزلا ةسارغو ةهكافلا راجشأو لوقبلاو
 ىلع ةلدألا ربكأ نمو .ماشلا ىف ىلصألا مهنطوم نم اهريغو سنوت ىف ةيقيرفإ ىلإ - ةهكافلا
 نوجام :ريبكلا ىعارزلا مهملاع دجن نأ ةيسنوتلا ةيقيرفإ ىف ةيعارزلا نوئشلاب مهمامتها
 ةينيتاللا ىلإ نامورلا هلقن دقو راجشألا ةسارغو ةعارزلا ىف ىملاع باتك مدقأ فلؤي (843عهه)

 اولوتسا اى .داليملا لبق ١687 ةنس ذنم دالبلا ىلع اولوتساو نييسنوتلا نييجاطرقلا اورهق امنيح

 .تابيطلاو تاريخلا زونكو نافرعلاو ملعلا زونك نم اهيفام ىلع

 اهبناجب مهل نامورلا ماقأ ةقماسلا اهينابمو ةمخضلا اهلكايهو ةيقينيفلا ةجاطرقل ةسفانمو
 ايعلمو ليثمتلل احرسم اوداش امك ةقساب ىنابمو دباعمو لكايه اهيف اوداش ةديدج ةجاطرق

 ميلقالا نم .ىلامشلا مسقلاو ةجاطرق نومكحي اوناكو .تامامحلا ضعبو ناويحلا ةعراصمل

 ناك (رئازجلا نم ىقرشلا مسقلا) ايديمون ىفو ميلقإلا سفن ىف هءارو امو .ةرشابم ىسنوتلا .
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 نامورلا براح ةطرغوي ىمسي لاو مهنيب نم رهتشاو ءربربلا نم مل نوعبات ةالو همكحي
 ٠١5 ةنس هبحن ىضق نأ ىلإ امورب هونجسف هئادعا ىديأ ىف عقوو هدالبب لالقتسالا لواحو

 ابوي لثم اهيف ملعتيو اهب أشني ربربلا ضعب ذخأو ءامورل نيكتست دالبلا تذخأو .داليملا لبق

 ةفلتخم تافلؤم هلو ءلاشرش نم برقلاب هربقو ءىرئازج وهو .داليملل 7١ ةنس ىفوتملا ىناثلا
 ةينامورلا ةايحلا ىف ربربلا ضعب جمدناو .ىقيسوملاو ةيفارغجلا ىفو نامورلا خيرات ىف ةينيتاللاب

 ىلع سلجيو امور ةرطابأ دحأ حبصيل ىتح ,ةلودلا ىف فئاظولا ىلعأ ىلإ لوصولا اوعاطتساو .
 ديلاوم نم لب :لاقيو ىقيرفإلا لحاسلا ىلع ةطمل ديلاوم نم ىربرب داليملل ١17 ةنس اهشرع

 ىف ةعارزلاب ةيانعلا ىف ةجاطرق امور تعباتو .سوريفيس سوميتبس وهو ,ءسلبارط راوجب ةدبل

 لعج امم ,لجاوملاو جيراهصلاو تانازخلاو دودسلا ةماقإو اهب تاونقلا قشو ةيسنوتلا ةيقيرفإ
 اضيأ اهب ةرهدزم ةراجتلا لظتو .لاوط نورق ةتس وحن دتما ىذلا مهنمز ىف اهب رهدزت ةعارزلا
 - اهيف تينا اهتلزن دقو .نادوسلا نم علسلا لمحل بونجلا ىلإ ردحنت لفاوقلا لظتو
 نفس اك :فعناز. ءاهنش اهنرقك .ةنلراض ةعسلا "انور :تاقتفعا ”نيعو, نيتك: ةئاموو. :رتسا

 حتفلا دعب ةنسلألا ضعب ىف ةيح تلظ دقو .ةينيتاللا اهتغل رشن ىلع تلمع اهنأ ودبيو ,سئانكلا
 اهملعت امك ءاهنوملعتي ةبلاغألا ءارمألا ضعب ىرئسو .ةليوط انورق - ىرنس امك - ىمالسإلا
 .ىمطافلا هللا نيدل زعملا

 لع ةزح تذار: ىدالملا نسانلا حرقلا ى اهضمتاذإ قع وست انور لازوحألا دخاتو

 لادناولا لئابقب ثيغتسيو اهيلع جرخي سافينوب ىمسملا ةيقيرفإ ىف اهتالو دجأ لعج امم ءءوس
 ةيسنوتلا ةيقيرفإ ىف ثيعتو ءلئابقلا كلت مدقتو ءاينابسإ ىلع تلوتسا دق تناك ىتلا ةينامرجلا

 - رثكأ وأ - لك اهيف تبَّرخ .داليملل 075 ةنس ىلإ 419 ةنس نم ماع ةئام ةدمل اداسفو ارامد

 نأ 37 نامورلاو نويقينيفلا اهب هماقأ امم نارمعلاو ةراضحلا بابسأ نم دالبلا هب ىهدزت تناك ام
 ,رفإ تحبصأو .داليملل 074 ةنس 86115ةذ:6© ريزيلب ىطنزيبلا دئاقلا مهتم اهصلخ

 00 هذه ناكس برعلا ىمسيو (ةينيطنطسقلا) ةطنزيب رصيقل ةعبات - ذئنيح نم - ةيسنوتلا
 همأقم 2341ا15 قيرطبلاب فاي ماع اكاح ةيقيرفإ ىلع 5 ةطنزيب تناكو .مورلا مساب

 نوئشلاو مكحلا ةادأ ىلعو نيفظوملا ىلع فارشإلاو رماوألا رادصإ هيلإ تدنسأو ,ةجاطرقب
 تاواتإلاو تايابجلاو ةحدافلا بئارضلا ضرف ىف ةملاظ ءاقرخ ةسايس نوعبتي |وناكو ,ةيلاملا
 تينعام وحن ىلع دالبلا ىف ةينانويلا اهتغل رشنب - اهماكح ىلاتلابو - ةطنزيب نعت مبو .ةظهابلا

 نيفظوملا ةنسلأ زواجتت ةينانويلا نكت ملف ,ةينيتاللا ةغللا رشنب - لبق نم - اهماكحو امور
 ةسوسو ةجاطرق ىف : ةيقيرفإلا ندملا ىف ةرطيسملا ةغللا ىه ةينيتاللا تلظو .نييطنزيبلا دنجلاو

 .ةريبك ةينامور تايلاج نم اهيف ناك ام ببسب امهريغو
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 ةيبلغألا ةلودلا - ةالولا ةيقب - "-تفلا

 حتفلا (1)

 هامسو سويروجي رج ىمسي ىطنزيب قيرطب ىبرعلا حتفلا ليبق ةيقيرفإو ةجاطرق مكحي ناك

 : اهجات ىف نيترد ربكأ ىلع برعلا ءاليتساو ةيطنزيبلا ةلودلا فعض ىأر نيحو .ريجرج برعلا
 قراغ وه امنيبو ,همساب ريناندلا برضو ةطنزيب ةعاط علخف .لالقتسالا ىلع مْمص رصمو ماشلا

 قنس ىف اهعباوتو سلبارطو ةقرب ىلع ىلوتسي رصمو ماشلل حتافلا ىبرعلا شيجلا اذإ هملح ىف
 ىلويف نافع نب نامثع هفلخيو باطخلا نب رمع نينمؤملا ريمأ ىفوتيو .م17-161/ه118-5

 نم افلأ نيرشع ىف اهيلإ ريسيف ,ةيقيرفإ وزغب هرمأيو حرس ىبأ نب دعس نب هللا دبع رصم ىلع
 ىباحصلا حرس ىبأ نبا لثم .مهرابك ءانبأ نم وأ ةباحصلا نم رفن مهمدقتي نيعباتلاو ةباحصلا
 نبورمع نب هللادبعو ريبزلا نب هللادبعو سابعلا نب هللادبعو باطخلا نيرمع نب هللادبعو

 شيج شيجلا ىَمْس كلذلو .قيدصلا ركب ىبأ نب نمحر لادبعو رفعج نب هقادبعو صاعلا
 لع «تلوتساو م1127 /هالا ةنس ىف ةيسنوتلا ةيقيرفإ ىلإ شيجلا عئالط تلصوو ءةلدابعلا

 لإ 7 قم يحبتسلاف .هتولزاتس. نأ كال ىفرعلا نأ قرع دق نسويروخ رص ناكر ساق

 عمجو ةلطيَبس ىمسي ناوريقلا نم ىبرغلا بونجلا ىلإ نويطنزيبلا هأشنأ نصحب ايمتحم لخادلا

 رضتناا»» ناشيملا محتلاو ءفلأ ةئام ناك هنإ لاقي ءربربلاو نييطنزيبلا نم ارارج اشيج هيلإ
 ةيسنوتلا ةيقيرفإ تحتفو .ريبزلا نب هقادبع هلتق ,ةكرعملا ف سويروجيرج لتقو نوملسملا
 بلط ىلإ ناكم لك ىف ربربلاو نويطنزيبلا عرسأو ,لسابلا ىبرعلا شيجلا ايارسل اهندم باوبأ
 مقت ملف ,ةمساح ةعقولا تناكو ءلاملا نم رادقم ىلع حرس ىبأ نبا دئاقلا مهحلاصو .حلصلا
 نود رصم ىلإ داعو ىسنوتلا رطقلا كلذ دعب كرت حرس ىبأ نبا نإ لاقيو .ةمئاق ةطنزيبل اهدعب

 .اوحتف ىلوألا مهحوتف ىف برعلا نأ ثدحي مل هنأل :ميعص ريغ لو وهو اذحا اهيلغ لوي نأ

 ةيبلغألا ةلودلاو ةالولا ةيقبو حتفلا ىف عجار )١(

 خيراتو مكحلا دبع نبال برغملاو رصم حوتف باتك

 برغملاو ةيقيرفإ خيراتو ريثألا نباو ىربطلا

 ملاعمو (سنوت عبيط هنم ةعطق) ىناوريقلا قيقرلل

 سوفنلا ضايرو ىجان نياو غابدلل ناميإلا

 مسقلاو ىراذع نبال برغملا نايبلاو ىكلاملل

 بيطخلا نبال مالعألا لامعأ باتك نم كثلاثلا

 ىف سنؤملاو نودلخ نبا خيراتو (ءاضيبلا رادلا عبط )

 للحلاو رانيد ىبأ نبال سنوتو ةيقيرفإ رابخأ
 جارسلا ريزولل ةيسنوتلا رابخألا ىف ةيسدنسلا

 ىنسح نسح ذاتسألل سنوت خيرات ةصالخو

 باهولادبع



1> 

 | حجرت انلعجي ام ,ثدحي مل احتف نأكو ءاوفرصناو اهوكرتو بئارضو تاواتإ اهيلع اوضرفو ادلب
 ىتلا ةليوز ذدختي ناكو ءىرهفلا سيقلادبع نب عفان اهيلع فلخ هنأ نم نيخرؤملا ضعب هلاق ام

 .هيلإ ةيسنوتلا ةيقيرفإ مض دعبو سلبارط ىف همكحل ارقم صاعلا نب ورمع ةلمح ىف اهحتف
 ودبيو ءالماع ةيسنوتلا ةيقيرفإ ىف هءارو كرتي مل حرس ىبأ نبا نأ أطخ َّنَظ ةليوز ىف هتماقإلو

 جيّدح نب ةيواعم ةرجهلل 6 ةنس همايأ نم ةرخأب اهيلع ىلو نافع نب نامثع ةفيلخلا نأ

 تايالولا ىف تبرطضا اك ةيقيرفإ ىف رومألا برطضتو .دوعيف نامثع ةنتف ثدحتو ”نوكسلا

 ] .ىرخألا

 قالا رضع هدادع فيج ةيتيدقا لآ لسرأ ناتي نأ ني "رانك يونألا تركسا" انو
 ةجاطرق ىلإ لسرأف شيجلا اذهب ةطنزيب رصيق ملعو م170/ه460 ةنس جيدح نب ةيواعم ةدايقب

 م ةقحاس ةميزه مهمزهو جيدح نب ةيواعم رب ربلا نم اهيلإ مضنا نميو اهب محتلاو ةيرحب ةدجن
 هللا ديبع ةعمز وبأ ةوزغلا هذه ىف دهشتساو .ةجاطرق نوعل نومدقي اهدعب نويطنزيبلا دعي

 نب. كالا دبع تر اهعدنلا هوس عي نويرلا نبهت يع ةيراع تاكو .ىباحصلا ىولبلا

 .ترزنب ناورم

 اهيلإ هلوصو درجمبو مل ء/ه 6 ةنس ةيقيرفإ ىلع ىرهفلا عفان نب ةبقع ةيواعم رو
 اركسعم ن نورك ةيرع ةقيلع او قعملا اذإ الإ رقتسي الو اهيف تبثي ال ىبرعلا مكحلا نأ ىأر

 نيدلا رشنل ةدعاقو مهرسأل اراد نوكت ثيحب ةيقيرفإ ىف هدونج لغلغتت ىذلا ىبرعلا شيجلل

 ءطسوتملا رحبلا نم اليم نيثالث وحن دعب ىلع اعقوم ةنيدملل راتخاو .ةيب رعلا هتغلو فينحلا
 ىنبو ءاهطسو ىف هيلإ بوسنملا عماجلا ءاشنإب اهيف أدبو .ركسعملا ىأ «ناوريقلا» اهامسو
 ىف ندملا ما تلظو: ربك دندن تيما ان ناغ وسو ارواب طاحأو ,ةرامإلا راد هراوجب

 ىتح تاونس سمن هنم اهترامع تقرغتساو ءةراجتلا ىفو ةفاقثلاو ملعلا ىف ةلواطتم انورق ةيقيرفإ
 تاكرحتلا كلت زكرم ناك نأ دعب حتافلا شيجلا تاكرحتل ازكرم تحبصأو م74/-ه00 ةنس
 ةليلخلا هلامعا مودات ا ةزوكذملا ةضنلا نينقت قا وجاهملا ايا اهالوورةيواغم هلزغو. ةليوؤو ةقرت

 لغلغتو رئازجلا دالب عيمج لثملابو ماما ف ديرجلا دالب عيمج هلاخدإو كيرش ةريزحل ةحتف

 كرم هلك اهييفزو ةيضرلا ةيروأ ةليبق نيبو هنيب تراد ثيح ناسملت ىلإ هشيجب اهيف
 .ةبروأ ةليبق هعم هتقنتعاو مالسإلا قئتعي هتلعج ةيرك ةلماعم هلماعف ةلْيَسك 53 اهيف رصتنا

 مالار/ه1 ةنس ةيقي رفإ ىلع ايلاو ةيناث عفان نب ةبقع ديعيف ديزي هنبا هفلخيو ةيواعم ىفوتيو

 .هل نعذأو ديرجلا طش ىلإ هشيجب هجتاو ناوريقلا ىلع ىولبلا سيق نب ريهز فلختساو

  لخدأف .طيحملا رحبلا ىلإ لصو نأ ىلإ هلا ليبس ىف دهاجي ىضمو رئازجلا ىف بازلا نعذأ ابك

 . ةيارب تلصو ىنأ كدهشأ ىنإ مهللا» :هتوص ىلعأب الئاق ءاسلا ىلإ هدي عفرو هسرف مئاوق هيف
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 ةيبرغملا لئابقلا خود نأ دعب اعجار ّركو «كاوس دحأ ديغُي ال ىتح ةرومعملا رخآ ىلإ مالسإلا
 دص اعدق 0 ةيناثلا 8 لوا ف ةنووأ ةليبق 0 1 خبد دق 0 هل تنادو

 إم لق رف ف نو .هدوع ف باز هب بع مت إى ألا ىلع ةليسك مُمصو

 يلا ا اورثاكتو ,لاطبألا لاتق مهولتاقو ,ةئامثالث وحن اوناكو اع نم هعم نم

 .همساب فرعي دجسم ةبقع ربق ىلع ميقأو -مههوجو هللا رضن- ناكملا سفن ىف اونفدو .اعيمج

 ريربلا قمة رمل عيونج هسيتوب عتلذتك 'ةروت :فديستاو «يرغلا قف ىربكلا :كارارلا :نم وقر
 ىبرع شيجل اراظتنا ةقرب ىلإ سيق نب ريهز ةدايقب ىبرعلا شيجلا عجارتو .ءناوريقلا اهب لخد

 دق تناك ةاحللا' قن سلا نبدها"تيهةروق نأ فداضتو :ةروتلا كلت لع ءاضقلل هيلع مدقي

 ناورم نب كلملا ديعل ةصلاخ ةفالخلا تحبضا اذإ ىتح مكحلا نب ناورم اهب لغشو تأدب

 ىلإ ريهز هب فحز ارارج اشيج مااا ه1 ةنس ريهز ىلإ را قرتشملا ىف رومألا تأدهو

 ناوريقلا ريهز عجرتساو .ربربلا نم ريثك قلخو ةليسك لتقو ,قزمم رش مهقّرمف .هعوجو ةلْيَسك

 نأ فار :اينوئيش بنرو ةمصاعلا ىلإ داعو .اهبنم مهجرخأ نأ ل رئازجلا ىف نيمزهنملا بفعتو

 ىري وه اذإ ةقرب دنع هبحص نم ليلق رفن ىف وه امنيبو ءقرشملا ىلإ ميظعلا رصنلا اذه دعب دوعي

 تبتكو مهزانف ,ةلفغ نيح ىلع مهو رسأ .نيملسملا ضعب مهمامأ نوقوسي مهو مورلل نفس ضعب

 ءاربكو نيدباعلا ءاسؤر نم ريهز ناك » :هنع ىلناو ريقلا قيقرلا لوقيو ءهبر دنع ةداهشلا هل .

 نيدهازلا «.

 لازت ال تناكو م19 ١/هالا ةنس نامعنلا نب ناسح ةيقيرفإ ىلع ريهز دعب كلملا دبع لو

 اهحتفو ةدلبلا رصاحف برعلا دض اداسف ثيعتو ةطنزيبل سسجتت ةجاطرق ىف ةريبك ةيلاج مورلل
 مدهو مهيلإ داعف اهب اونصحت ىتح اهنع فرصني دكي ملو .ىراصنتلا نم اهب نم نعذأو ةونع
 طسوتملا رحبلا ىلإ نوريثك اهنم ٌرفو .ءىش هنم مهيمحي ال ىتح اهراوسأو ةجاطرق نوصح
 مهنم لظ نم ىلع ةيزجلا ضرفو مورلا نم ةيسنوتلا ةيقيرفإ لامشو ترزنب رهطو .هءارو امو
 لابجب ةيتانزلا ةوارج ةليبق ىف ةنتف هدهع لئاوأ ىف تلعتشاو .ىحيسملا هنيد ىلع ربربلا نمو
 اهزانو ,ةنهاكلا برعلا اهامسو «ايهد» اهمسا ةيربرب ةأرما اهتمعزت رئازجلا ىف ساروألا

 ةنيدم ىتح عجارتلا ىلإ ناسح رطضاو .رصنلا نيملسملل بتكي مو م1905 /هالا ةئئنن ناسخ

 ةنس ىف هاتأو ءقشمد نم وأ رصم نم اددم ارظتنم تاونس سمخ اهب لظو ءايبيلب ترس
 نانبا ملسأو ه١ ةنس اهيف تلتق ةفينع ةكرعم ىف ةنهاكلا عم كبتشاف مخض ددم م119/ه٠

 ةيرظن معد كلذبو ءربربلاو برعلا نم افلأ رشع ىنثا نم نوكم شيجل نيدئاق |هلعجف اه



١0100 

 ىبرع نيب قرف الف ربرب ريغو اًربرب نيملسملا ىلاوملاو برعلا نيب ةماتلا ةاواسملا ىف مالسإلا
 ىلإ هجتاوا .هعيمج برغملا ماظنلاو مالا داسو :نشويحلا ةدايق يف قح قوعحلا عيمج ىف ىربربو

 نيكي نا روت دت عم كنان ىاروت ةقاورتشلاب مظعألا عماجلا ءانب ددجف دالبلا ةرامع'

 ىمست ةيرق راوجب اعضوم ءانيملل راتخا نا كمل مو .,ةجاطرق نم الدب 0” ل

 ءانيملاب قحلأو اهنم جرختو نفسلا اهيلإ لخدت ةانق طسوتملا رحبلا ىلإ قشو ءشيش رت وأ سنيت
 ؛مورلا تاراغ نم ةيقيرفإلا رايدلا ْءيطاوش ىمحي مخض لوطسأ ءاشنأل ىربك ةعانص 5

 ءانيلا مس ,لوطس لاو وادلا كلت فاشن ىف ةتدعاسل :ةيطيف ةرسلا نقلا رصف نم»يبلحو

 اهب قبو همويلا ىلإ ةيبرقلا ةدلا قاهمأ نم ةريبك انآ ةسبتصأ نأ نيناوت كثيلت' لو «نننوت
 ايرادإ ايظنت ةيالولل ناسح ثدحتساو .هيف تناك ةنوتيزل ةنوتيزلا عماج ىمسملا ريبكلا عماجلا

 عيمج ىف ةيمسرلا ةغللا اهلعجو برغملا ىف ةيب رعلا رشنو .ةيبرغملا دالبلا عيمج ىف هممع ايلامو
 ةلودلل اكلم تناك ىتلا ىضارألا مسقو «لئابقلا ءاسؤر عمو ندملا ىف تايابجلا مظنو .نيواودلا

 نيدلل ةرصن اجاوفأ هللا نيد ىف نولخدي مهلعج ام ءربربلا نم نيحالفلا راغص نيب ةيطنزيبلا
 هأدب ىذلا حتفلا ةمتاخ ةيقيرفإ ىلع هتيالو دعت نامعنلا نب ناسح نع تمدق ام لكبو .فينحلا
 هقنتعاو ةيب رغم لا نادلبلا عيمج ىف فينحلا نيدلا رقتسا دقف ماغ1/ه ١ دنس :نضاعلا كن قرووع

 .ربرب ريغو اربربو ابرع نيملسملا عيمج نيب ةماتلا ةاواسملا نم هميلاعت لمحت امل «ةبراغملا

 ةالولا ةيقب (ب)

 ىف ارهام ناكو ما/0٠/ه87 ةنس ريصن نب ىسوم برغملا ىلع نامعنلا نب هايس قلو

 ىرخا تالمحب اهعبتاو - ناوغز لبج ىلإ ةلمح هيجوتب هلامعا ادبو برحلا نوئشو ةرادإلا

 طيحملا ىلع ةجنط ىتح برغملا تحستكا ىتلا ىريكلا هتلمحب ماق مث ,ةرفاو مئانغب تداع
 ,تايالو همّسق ذإ ,برغملا دالبل ةيرادإلا تاميظنتلا متأو .بونجلا ىصقأ ىف سوسلا ميلقإو
 برغملاو ,ةجنط هتمصاع ىصقألا برغملاف .هتالو دحأ اهمكحي ةيبرع ةدعاق ةيالو لكل لعجو

 سلبارط لمش قتح اقرش هّدمو ,ناوريقلا هتمصاع ىندألا برغملاو ,ناسملت هتمصاع طسوألا

 ةقارر لغجو هرئا دلتا: ىف هفلش. رت لإ تالا عيلقاو (ةياجبو ةنيظتسق) اينيموت»لمتتت تحن ايزو"
 هذه ىلإ فاضأو (ىرجهلا عباسلا نرقلا ذنم جرملا) ةقرب اهتمصاعو اهنضفتي, :ةفياقا بالو
 لعجو 'ءءارحصلا ىف ةلخادلا سوسلا ةيالو ىه .ىصقألا برغملا ىبونج ةيالو تايالولا
 .ةجنط ىلإ هلقن مث .ىربربلا ىوازفنلا دايز نب قراط اهيلع لوو هني املج اهتعضاع
 وهو .فيرط ةدايقب ةيعالطتسا ةلمح اهيلإ لسرأف ءايريبيإ وزغ ىلع مزع مال1١/ه١15 ةنس ىفو

 داعو .هيف هلوزنل فيرط ةريزج ىمس ٠ ,ةجنط ةنيدم لباقي عضوم ىف ايريبيإب لزنف ءىربرب اضيأ
 داق هقنافو هةريتك ةليخ_ نار له اك راطت ةئلاتلا ”ةفينلا ق < ليزافا:ةيبطءابنأ ىو »لا لد
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 .سلدنألا حتف هعم اهب متأ ةديدج ةلمح سأر ىلع هيلإ بهذف .قراط هّدمتساو .هتاحوتف

 اك - اناك فيرطو قراط :امهيدئاق سفنو ءرب ربلاو برعلا نم نانوكتت اتناك نايلوألا ناتلمحلاو

 ' اداوقو ةالو ريربلا نم لعجف .تاوطخ ناسح ةسايسب اطخ كلذبو نييريرب - انفلسأ
 ىف مهداهجو ةيب رحلا مهتالمح ىف برعلا عم نوكرتشي ربربلا ناك عفان نب ةبقع ذنمو .شويجلل

 نم اعيرس اوحبصأ ىتح .مهسوفن ىف مالسإلا لغلغت ىلع - حوضوب - لدي امم .هللا ليبس
 رايد ىتح برغملا ةيقبل هحوتف ىف ءاوس مهنم ريصن نب ىسوم دنج ةرثك تناكو ,هتامحو هتاعد

 .ايريبيإل هحوتف ىف وأ سوسلا

 ةنس اعيمج برغملاو ايريبيإ نع ريصن نب ىسوم رظنلا ريصق كلملا دبع نب ناميلس لزعيو
 لخديف مال1١/ه99 ةنس زيزعلا دبع نب رمع ديب ةفالخلا ناجلوص حبصيو مال1١/ه57

 وأ ىلاوملاو برعلا نيب ةقلطملا ةيوستلاب ةالولا رمأي ذإ ةلودلا ىف مكحلا ةادأ ىلع اريبك احالصإ

 ةيقيرفإ ىلإ لسريو .فينحلا نيدلا ميلاعتب اذخأ لاومألا ةيابجو جارخلا ىف ةحوتفملا و
 هيلإ دنسأ هنإ لاقيو رجاهملا ىبأ نب هللا دبع نب ليعامسإ مهسأر ىلع ءاهقفلا نم
 ىصحت داكت ال ةيربرب جاوفأ مههديأ ىلع ملسأو .مالسإلا رشن ىلع اولمعي نأ مهفلكو ا

 برغملاو ةيسنوتلا ةيقيرفإ لهأ دعأ امم نيدلا ىف هقفتلا ةركف بابشلا ىف اوثب مهنأ نع الضف

 ةشدلا -تاناراللا قى: افي رس | نك انقل

 ءزيزعلا دبع نب رمع ميظعلا ةفيلخلا ىفوتي ىتح ىرجهطلا ىناثلا نرقلا ىف ىضمن داكن الو

 ىلويو ةيقيرفإ نع رجاهملا ىبأ نبا لزعيف .كلملا دبع نب ديزي شئاطلا ةفيلخلا هدعب ىلوتيو

 ناوريقلا ىلإ مدقف .حاجحلا ةطرش بحاص ملسم ىبأ نب ديزي وه اموشغ امولظ الماع اهيلع

 قارعلا ىف داوسلا ىلاوم ملظ ىف جاجحلا ةسايسب ربربلا ذخأ ام ناعرسو مالا ١/ه7١٠١ ةنس

 عفر ىف مالسإلا ميلاعت عم اديدش اضراعت ضراعتي امم .جارخلا ىف برعلا نيبو مهنيب قيرفتلاو

 ةحضاولا قورفلا ةيؤر نع ملسم ىبَأ نبا ديزي ىمع امنأكو .ىلاومو اب رع نيملسملا نيب قورفلا

 لبق ريربلا نإف ,ةيناث ةهج نم ربربلاو ةهج نم تارفلاو ةلجد داوس ىف نيحالفلا ىلاوملا نيب
 ةيب رغملا دالبلا ةيقب حتف مهعم اومتأو .داهجو حالس ءاقفر برعلا عم اوحبصأ دق اوناك هتيالو

 ىغابلا ملسم ىبأ نب ديزي لتق ىلع نوعمجي - ليكلا حفط نيح - ربربلا لعج امم ءايريبيإو
 دنس ةيلقعف |ة غشنا هل كذيو .ىبلكلا ناوفص نب رشب هدعب ىلوتو مال١1/ه٠ ٠7 ةنس هولتقو

 نب ةديبع كلملا دبع نب ماشه هدعب كودو .ةرفاو مئانغ اهنم فاضاو مالكه /ه٠ .ا/

 نب هنلاديبع ون :اريبك اهيفس 536 ةكس اهالووهلانق ةزيشلا ءاسأو-ىسلسلا .قعنلا 'كبغ
 دنا نع: ةيلقنس هلوطفا ازغو ةعانصلا رادب ىنعو ةنوتيزلا عماج ددج هنأ هل ركذيو ,باحبحلا

  هفس نم غلبو ءربربلا نم لاومألا ةيابجو جارخلا عمج ىف اوفسعتف ,هلامعو وه ايغاط ايغاب ناك
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 ذخأ ىأ ربربلا ىضارأ سيمخت ديري هنأب حرص نأ ىدارملا هللا دمع نب سبع هييتط لك هلال ]

 اوبأد دق ةيضابإو ةيرفص جراوخلا ناكو .مهل برح مئانغو ا تيرعلل ميه اا ايغاو ةلوقلل اهب

 نوعدي جارخلا نوئش ىف فسعو فيح نم رب ربلاب لونا أمو ملسم ىبأ نب ديري ةيالو دنم

 ةيلاملا نوئشلا ىف ربرب ريغو اربرب ىلاوملاو برعلا نيب ةيوستلا بجوت ىتلا اهئدابمو مهتديقعل
 هيف ينعلا مود اهدي نسييرتلا اقف تسل ييف .ةفالخلا يفت .قح ةلوذلا هيضانعو

 دجوو ءايشبح ادبع ناك ول ىتح برع ريغو ابرع اعيمج نيملسملا أفكأل قح ىه لب نيملسملا
 نقلا ف ةيدعاغلا ةرفأ قب هالو ةنايش ص مهتالابل ا ديوشب التت يرتملا هالي عراوتملا
 فسعو نييومألا ملظ نم مهصلخي ام اهيف - مهنم ريثك وأ - ربربلا ىأر ذإ ءىرجملا ىاثلا

 مامإل وعدت ذإ ةلدتعم ةوعد ىهو ,ةيضايإلا ةوعدلل ىغصي ايبيل ىف ةسوفن لبج ذخأو .مهتالو
 مهلتاقت الو نيملسملا رفكت الو ,برع ريغو ابرع نيملسملا نيب ةقلطملا ةاواسملاو ةلادعلا ققحي
 ةوعد ىهو «,ةيرفصلل ىصقألا برغملا -بيجتسي لح نإ باجتساو «لاتقلاب اهورداب اذإ الإ

 نم ىربرب ةجنط نم برقلاب مهتوعد مُعزتو ءبرح راد مهراد دعتو نيملسملا رفكت ذإ ةفرطتم

 اهلماعب كتف .ةجنط هب لتحا اشيج مهنم نّوكو ربربلا هعيابو ,ةرسيم وه يرتب ةرغضم ةليبق

 اهيلع دل تلوف .عئاقولا ضعب ىف ةرسيم مزهو «ىدارملا هتلاديبع نب رمع موشغلا
 موهوب مقلق : رهن ىلع رئازجلا ىف باحبحلا نبال شيج هيقلو ١١1 ةنس قانزلا ديمح نب دلاخ

 لدغ هموعلا فارشأ نم اهب لتق نم ةرثكل فارشألا ةكرعم تيمس .,ةفينع ةكرعم ىف دلاخ
 نب موثلك ةيقيرفإ ىلع لو ما/غ١/ه14١ ةنس باحبحلا نبا هيلاو كلملا دبع نب ماشه

 ىبونج ةيرفصلاو ديمح نب دلاخب نايقتليو ءرشب نب جلب هيخأ نبا هنواعي ىريشقلا ضايع

 . ماشه ىلويو .شيجلا ةيقبب سلدنألا ىلإ روبعلا ىلإ جلب رطضيو .موثلك لتقيو نامزهبو ةجنط
 هي رفصلا رفنتسي ام ناعرسو .ناوريقلا ىلإ مدقيو .ىبلكلا ناوفص نب ةلظنح ةيقيرفإ ىلع

 ديزي نب دحاولا دبع وه ىربربو نصح نب ةشاكع وه ىبرع :نايرفص نادئاق هبرحل
 لوهسلا ىف هشيج عم ةشاكع ريسي نأ ىلع اقفتاو ءرئازجلاب بازلا ىف اعمتجا دق اناكو .ىراوملا
 ةنيطنسق ةيحان نم دحاولا دبع ريسيو بونجلا نم ناوريقلا مجاهيل ساروألا لابج ىلامش

 ,ةقحاس ةيزه همزهو ةشاكع ءاقلب عرسأف ءاهتطخ ةلظنح فرعو ,لامشلا نم ناوريقلا مجاهيل

 جرخو .هتلزانل هشيج عم اوجرخف ءاهءاهقف ةلظنح راثتساف «ناوريقلا ىلإ دحاولا دبع مدقتو
 ةيمح لاجرلا ًالتماف ءشيجلا عم توملل تالسبتسم حالسلل تالماح ناوريقلا ءاسن مهعم

  .ادجاس هلل ّرخف ةلظنح ىلإ هسأر لمحو ,ةيرفصلا نم هشيجو دحاولا دبع ىلع رئاودلا ترادو

 ديفح بيبح نب نمحرلا دبع عمطف ١١5 ةنس ىومألا ةفيلخلا ديزي نب ديلولا لتقو
 ةلظنح ركفف ما/غ4/-ه117١ ةنس ةروثلا نلعأو ةيقيرفإ ةيالو ىلع ءاليتسالا ىف عفان نب ةبقع
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 .قرشملا ىلإ ادئاع ناوريقلا كرتو .نوملسملا لتاقتي نأ هركف ءاعرو ايقت ناكو .هبرح ىف
 بيبح نب نمحر لا دبع ةيالو رقأف م/17/ه79١ ةنس دمحم نب ناورم ىلإ ةفالخلا تراصو

 نب ةبقع هدج رادو هراد ىه ذإ اهنوئشب ملعأ هنألو ءاهب نتفلاو تاماسقنالل اًءرد ةيقيرفإ ىلع
 دوعسم نب هللادبع ةمامإب م/21/ه70٠١ ةنس سلبارطب تراث نأ ةيضابإلا ثبلت ملو .عفان

 هدعب ةيضابإلا عيابو .هتروث ىلع ىضقف ,سايلإ هاخا نمحرلادبع هيلإ لسراف ىبيجتلا

 دبع شويج الزانو ءىدارملا سيق نب رابجلا دبع هل اريزو ذختاو ,ةمامالاب ديلت نب ثراحلا

 ىضق هلا" نفت: ىو .ءايعروت: كيتتا كلذبو مالك / ها ةنس اليتغاو ءارارم نمح رلا

 ةيقي رفإو ناو ريقلا ىلع هتيالو ىف بيبح نب نمحرلادبع اورقأف .ةيومألا ةلودلا ىلع نويسابعلا

 ا المران .مهمزهو ٍمهأجافف ماله /ه ةئس ناسملت ىف ةيرفصلل عمجتب عمسو 3

 نيننوت هر دعت تلا ة ريع ةريزج ىلع هؤاليتسا هلامعأ مهأ نمو «ةريثك مئانغب تداعو ةيلقص
 ةلودلا فسم اركز: ىبأ اينع لوا قدم ةنقز شاوب ناويرتقلل ةعبات كمت و القت قتال وحب
 هاوخأ نمحر لا دبع ىلع رمآتو ما ./ه4 ةنس ةيلقص كلم ىاثلا كيردرفل ةيصفحلا

 ,نمح لا دبع نب بيبح هلتقو ايلا ىلوتو مال501/ه1137 ةنس هالتقو ثراولا دبعو سايلإ

 تلوتساو ةرفصلا ةيوازفنلا ةموكتفرو ةليبق هيلع تراث مالدد /ه ةنس ىفو .هناكم ىلوتو

 ىف تلظو .هتلتقو مالدال/ ه4 ةننعن تيبع أهدت كيعشاو اه اكياو:هقمب ةناوريتلا لع
 نب ىلعألا دبع باطنخلا وبأ اهلهأل ضعتماف .مئاظعلا بكترتو مراحملا لحتست ناوريقلا

 ةنس مهنم ناوريقلا نضل دف .ةسوفن ليجو سلبارط ىف ةيضابإلا مامإ حمسلا ١ه/ثدلام

 ىلاو ثعشألا نب دمحم ىسابعلا روصنملا لسوأو ,ىضاباإلا متسر نب نمحر لا دبع اهيلع كوز

 هيلاو رف .اهيف لتق سيطولا ةيماح ةكرعم ىف باطخلا ابأ لزانف ,ةيقيرفإ ىلإ رارج شيجب رصم
 ترهيت ىف ةلود ةيضابالل سسأو رئازجلا ىف بازلا ىلإ متسر نب نمحرلا دبع ناوريقلا ىلع
 ةنس ةيقيرفإ ىلع ىميمتلا ماس نب بلغألا لاوتو م09١1/ه1957 ةنس ىتح ترمتسا

 ١4ه/10لام .ىيلهم ا صفح نب رمع هفلخو .هبورح ضعب ىف مااا ةنس لتقو

 تاج ىأ :ةفاعزب» نسلبازط ةيضابإ هيلع ناثوةئبط ةنيدس تاذلأب .قتاوءاراوغم الطب :ناكو
 ةنس لتقو مهيلإ جرخو «,ناوريقلا اورصاحو ١04ه/٠0 ٠ .ما//

 خرؤم لوقي هيفو ءمتاح نب ديزي همع نبا ىبلهملا صفح نبا دعب ةيقيرفإو ناوريقلا ىلوو
 رافظأ ملقو ,هئاخسو همركو هئاهدو هبو رح ىف بلهملا هدجب هبشلا ريثك ناك » : قيقرلا ناوريقلا

 ف ةيضابإلا رافظأ ملق اك .ءارحصلا ىف ةتانز رايد ىلإ مهولف تبحسناو .بازلا ىف ةيرفصلا

 ةلزنملا ةنسلا لهأل تلظ كلذبو كانه هبحصو ىضابإلا متاح ىبأب كتفو ةسوفن لبجو سلبارط
 هديدجت هلامعأ نمو .مزحلا ىهتنمب ةلودلا رومأ طبض دقو .برغملا دالب عيمجو ناوريقلا ىف ايلعلا
 ةراجتو ةعانص لكل درفأ ذإ ءاهيف قاوسألل هبيترتو مالا//ه017١ ةنس ناوريقلا عماج ءانب
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 كلذبو ءقرشملا نم لاحرلا هيلإ اودشو .ءاطعلا مهل لزجي ءارعشلاب ايفح ابيدأ ناكو .انيعم اناكم
 هتريس نم ىوري امو .ةرامإلا راد ىف تاودنلا ال دقعي ناكو .ةيبدأ ةكرح ناوريقلا ىف ثدحأ

 فتيل هنا هل" ليقف هيخاض نع لاس اريثك [(نغ: ناوويقلا نحاوش ىدحاب اموي ىأر هنأ ةيكزلا

 لظو .سانلا ىلع اهعيزوتو اهحبذب رمأو بسكتلا روص ىف ةيعرلا هتمحازم ىلع هفنعو هيلطف

 نب حور هو هدعب ىلوو مالته“ ةنس ىفوت ىتح اماع رشع ةعبس ةيقيرفإ ىلع ايلاو

 ةلود ترهظ همايأ ىفو .ةريسلا نسح الداع ةمطا ىلاع ناكو مالثال/ه١ا١ ةنس متاح

 نيلاق هرم ةهيسساو ملا ه1/" ةنس ىنسحلا سيردإ لوألا اهمامإ عيوبو برغملاب ةسرادألا

 هدعب اهألوثو .دحاو ريق ىف هيخأ عم نفدو م٠ ٠./ه5/١١1 ةنس حور ىفوتو ءمط ةمصاع اهودختاو

 ءحور نب , لضفلا اهيلع نو ديشرلا هلزعو ءةريسلا نسح ناكو ىبلهملا بيبح نب رصن

 قرم اكو يا نر ما/10/ه19١ ةنس اهيلع ديشرلا 957 ءزؤمألا :ةيلع تب رطضاو

 ةيامحل ةيدهملاو ةسوس نيب ريتسنملا طابر ىنتياو «ةرادإلاو ةسايسلا نسح ناكو هداوق رابك

 ةريبك ةنيدم حبصأ ىتح هلوح عستت ةينبألا تلظو ,طسوتملا رحبلا ىراصن تاراغ نم لحاسلا

 ةنس قرشملا ىلإ ةدوعلا رثآ نأ ةمثره ثبلي ملو .ىرجطلا سداسلا نرقلا ىف 1١4١ه-/917/م,

 .هلزعف هتريس دمحت ملو ىكعلا لتاقم نب دمحم ديشرلا اهيلع ىلوو

 ةيبلغألا ةلودلا (ج)

 هب 595 ,همزحب هطبضف .بازلا ىلع ةمثره هالو دق ىميمتلا بلغألا نب ميهاربإ ناك

 ميهاربإب هيلع راشأف ,ةيقيرفإ هيلوي ءفك لاو ىف ةمثره ديشرلا راشتساو .هتيصخش هتيصخش ةوقل ةمثره

 .شويجلا نم اهيلإ لسرت امب ةظهاب تاقفن ةيسابعلا ةلودلا فلكت ةيقيرفإ تاكو .هل هحدتمأو

 ةيقيرفإ مكحل علطتي ميهاربإ ناكو ..زانيد فلأ ةئام ايونس اهيلاو ىلإ لسري رصم ىلاو ناكو
 ءانث ةرثك نم اساب دجي مو ,.ةظهابلا اهتاقفن نم هحيري لاو ىف لماي ديشرلا ناكو - هيبا لثم -

 ىلإ جاتحأ نل ىننإ هل لاقو .ميهاربإ ٌرسو اهيلع هيلوي نأ ىف بلغألا نب ميهاربإ ىلع ةمثره
 فلا ننيزا ادق لالا تي لاك وقت نلدسرا نأ ةيعتاو: لاما نم ةيقيرفإل رصم هلسرت ام

 تناك | ويم ارت زاسوانلا قصار نام اه فرم نا ده وأ .ةلوينلل ردو. ةناكوبراتق
 تاقلح رضحو رصمع هبابش ىف سرد دق ناكو .ةمخض تاقفنو لاوها نم كفويملا اهفلكت

 :هديملتت بجعي كيلا اكو هتاتسأ لم اهيتق نوكي نأ :هل' عانأ امن دعس نب ثيللا :اههيقف

 هب عنتقاو .ابيطخ ارعاش ناكو .هللا ةدايز هنبا مأو هجور لجالج ىه .ةيراج هبه هلعج ام

 .هدعب نم اهنوثراوتي هبقعل اهلعجو م١٠65 /ه45١ ةنس ةيقيرفإ ةيالوب دهعلا هل بتكف ديشرلا

 اهب تحبصأ دقف .روهظلا ىف - ةيسنوتلا ةيقيرفإ ةصاخو - ةيقيرفإ ةيصخش تأدب ذئنيح نمو
 ىلع ةدهاج لمعت تذخأو .نييسابعلل ايمسا ءالولاب نيدت تلظ نإو ةلقتسم ةلود
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 نا لع فسو.ةديشر ةطاس ةيقر زكا: نيهان نياسدفقو .ةيوق ةيراضح ةضمن دالبلاب ضوبنلا
 نييناسارخلا نم ناوريقلاب نولازي ال اوناك نمم هترسأو وه هيمحت ةيركسع ةوق هل نوكت

 راجت مهبلجي ناك نيذلا ةبلاقصلاو ةب رعتسملا رب ربلا : رصانع ةثالث نم اهنؤكو ةدنجلا نم مهريغو

 دعب ىلع ةيحاض هتيب لهألو هل ىنتباو .لفاوقلا مهبلجت تناك نيذلا نادوسلا جونزو قيقرلا

 نئازخو هدنج تاأركسعم اهيلإ لقنو «ةيسابعلا» اهامس .ناوريقلا نم تارتم وليك ةعبرأ وحن

 ةرادإ ةلودلا هذه ةفد ريدي لظو .هترامإ راد اهذختاو هيشاوح اهيلإ لقن ئ لاومألاو حالسلا

 هفلخيو م١١1/ه195 ةنس ىفوت نأ ىلإ اماع رشع ىنثا لاوط خماشلا اهناينب سسؤيو ةمزاح

 هللا ةدايز هوخأ هفلخيف م817/ه١70 ةنس ىفوتيو اسويس نكي ملو .هتلادبع سابعلاوبأ هنبا
 .هترسأ ناطلس تبثف .مكحلاو ةرادإلا نوئشب اريصب ناسللا حيصف هتيب لهأ ملعأ مسن اكو
 ةيلقص وزغ اولواح ةيقيرفإ ةالو نأ انب ٌرمو .ءاملعلاو ملعلا عجشو .هموصخ ىلع اًئاد بلغتو

 رقت لو يصح نوس ادن كذا يحتل ةذعلا كعب لحاف ,ةمحلا ميظع هللا ةدايز ناكو ءارارم

 راد اهيف هل ىنبو ,هلوطسأل ةاسرم اهذختاو لحاسلا ةيامحو اهتيامحل اطابر اهراوجب ىنيو .,ةسوس

 ءطسوتملا رحبلا ىف برح لوطسأ ىوقأ حبصأ ىتح .هنفسو هعطق نم رثكي ذخأو ,ةريبك ةعانص

 ةنس ةيلقص ىلإ لسريو ..مئانغلاب المح دوعيو م١7/ه5١7 ةنس ةينادرس هب وزغيو
 شيجلا لزنو .ءاهحتفل ناوريقلا ىضاق تارفلا نب دسأ هيقفلا ةدايقب اشيج مااا

 ىلو «ةددعتم ندمو نوصح ىلع ىلوتسي ذخأو .مهمزهو نييلقصلا ع ومجب ىقتلاو ءرزام ةنيدمب

 .هحوتف ىف شيجلا ىضمو .تارفلا نب دسأ ميظعلا دئاقلا ىفوت ةيلقص ىقرش ةسوقرس راصح
 هدحن تارفلا نبا هدئاقو هللا ةدايزلو «ةيبرعلا ةمألا خيرات ىف ثادحألا مظعأ نم ثدح وهو

 ةنيدم لهأ دجن نأ ةيلقصل حتافلا ىبلغألا لوطسألا اذه ةوق ىلع ةلالدلا ربكأ لديو .هفرشو

 ةنس جنرفلا نم مل نيرواجملا مهئادعأ د هنا ةذانار: نودحتتم 'ايلاطنا :ى:.ك وبان

 ددجو .ليلق ريغ انمز ةثراحبو هذاك الام وبات لظتو لوطسألا مهدجنيو مله

 :بلغألا موخأ ةنلكو م77 / ه7 ةنس هبر ءادن يلو ناورنقلا ف ةيقَع عماج ءانب هللا ةدايز

 نم لوطسألا نكقو م878/-ه171714 ةنس ةيلقص نم ىقب ام رثكأ شيجلا حتف هدهع ىفو

 ةاسرمو ةيب رح ةدعاق اهذختاو م859/-ه0١17 ةنس ايلاطيإ ىقرش ىراب ةنيدم ىلع ءاليتسالا

 سابعلا وبأ هوخأ مكحلا ديلاقم ىلوتيو م٠84/ه 117 ةنس ىفوتيو ,قتايردإلا رحبلا ىف هنفسل

 لحاسلا ءىطاوش ىلع ةيلاطيإ نفس ضعب م844/ه٠17 ةنس ةتغب تراغأ همايأ ىو .دمحم

 ىف مهتعابو ءاقرا اًديبع ايلاطيإ ىلإ مهتقاس ءمهنم اددع ترسأو ناكسلا تاوقأ ضعب تبهنو

 وزغل هنم عطق جورخب لوطسألا رمأف ,هينطاومل ةيمح دمحم ىبلغألا ريمألا بضغو .قاوسألا

 امور ىحاوض ىف اهدونج رشتناو . امور ةهج نم ردحنملا ربيت رهن بصم دنع تسرأو ايلاطيإ

 ٠ اهيلع نوددرتي اولظو ,فحت نم ىربكلا اهتسينك ىف ام ضعب ىلع اولوتساو ةونع اهومحتقاو
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 دمحم ريمألا ىفوتيو :ىذأب مهنم دحأ باصي نأ نود اوداعو .نيرهش نع اوحن اهئاحنأ ىلعو
 ةنيدم ىلع ةيلقص ىف نوملسملا ٍىلوتسا همايآ قو كفمحأ هيأ نبا ىوتيو م07// ها 5 ةئس

 ماخر ةدمعأو شوقنو بابقب هنيزو سنوت عماج ءانب داعأو م08 /-ه7 5 ةنس ةعينملا رع

 «شوقنلاب نيدوزم ماخر بارحمو وهبلا نع ةجراخ 3 3 ناو ريقلا ىف ةبقع عماج نيز اك ةعيدب

 هفلخو م8717 /ه7 594 ةنس ىفوتو ,ةسوس لجامو ناوريقلاب ريبكلا (جيرهصلا) لجاملا ىنبو
 م70 /ه١ ةئيس قولا رقلا وبا هيفما نا ودعي ىلوتو .فوتف ,ماعلا رادو .ىناثلا هللا ةدايز هنبا

 نينرق وحن ناوريقلل ةعبات تلظو ةطلام ةريزج م878/-ه100 ةنس لوطسألا حتف هدهع ىفو

 قدارقلا وبا 055 .91//ه ك0 ةنس ةيلقص كلم لوألا راجور اهيلع ىلوتسا ىتح فصنو

 ةيلقص ىف مورلا لقاعم نرخ ةسوق رس تحتف همايأ ىفو ميهأ ربإ هدول هفلخو ماا ه١ ةنش

 :ناوريقلا وتمت لايم .ةنئامت ع لع ةذاق رت ةنيدع زي ةتيبنلا نفت لو .مملالاا/ ه4 ةئل

 الع دوهعلا ىهزأ نم هذهع دعيو «,هدنجو متلود لاجرو هترامإ رادو هتيب لهأ اهيلإ لقنو

 ةومالا رديف لا نورفش تيك ةيكد كيب ةداقر دهم اع قب ذإن ةيبلغ ألا ةلودلا ق ةراضختو

 هب قحلأو نييقيسومو نييكلفو نييضايرو ءابطأ ءالعلا نم ةعراب ةفئاط هيلإ بلجو .دادغب ىف

 ةيملع ةضهن ةيسنوتلا ةيقيرفإ ىف كلذب ثعبو .داصقلاو بالطلل اهباوبأ حتف ,ةمخض ةبتكم
 ماظن اهيف ثدحتساو لحاسلا ىلع ةريثك تاطابرو سراح ميهاربإ أشنأو .ةعساو ةيفاقثو
 نأ تتادع ١ :ةيحي رع نأ تودع هلع طاجر ىلإ :ظابو نه ار لسرت ءاوط الاب تازاتخا
 .سراحملاو تاطاب رلا عيمج لاحلا ىف كلذب تملع لحاسلا ىلع ةعقب ىأ ىف ءادعألل ةيرحب ةراغ

 كلذي تملعو .هبراقأ نم نيريثك مد كفسي هلعج ام ,ءءادوسلا ضرمب هتيالو رخاوأ ىف بيصأو
 هنبال هنع لزانتيو مكحلا نم هسفن ىفعي نأ م١١1/ه184 ةنس هيلإ كلسراف ةيسائعلا ةلودلا

 كفس نم عنص امع رفكي نأ دارأ امنأكو .هنبال مكحلا ناجلوص ملسو .رمألا اذهل عدصو ٠ .هللا دبع

 سفن ىف ايلاطيإ وزغل اًريبك اًدادعإ هلوطسأ ٌدعأو .داهجلا ىف هتايح ةيقب ىضمي نأ ىأرف ءامدلا

 . ثق دنع ىلع ىلوتساو «ةيبونجلا ايلاطيإ ضرأو ب ةيرولق اًدصاق انيسم قيضم هب ربعو ,ةنسلا

 نفدو ةيلقص ىف مرلاب ىلإ لوطسألا هب داعف ,هتغاب توملا نأ ريغ بونجلا ىف ةيلاطيإلا نوصحلا
 حالصلاو ىوقتلا نم ريبك بناج ىلع هللادبع ناكو .ناوريقلا ىلإ هتافر هللا دبع هنبا لقنو ءاهب
 هنبا هفلخو .م7١1/ه١٠75 ةنس اعيرس ىفوتو .ةيعرلا ةلماعم ىف قفرلاب هلامع ىلإ بتكو
 هوغو نكت نق يدطافلا هناي ةيعاذ قاسيعلا ثا يع وبا جاكوب نفقا: ةدايزب قفا

 + ىتق انتيعم متم م كن :نوريك وعون« لخدو,هرئازالاب ةباك ىةيبطانلا ديليعاسالا
 ف وبلعا نتي ةيقلو ناودريقلا ادهاق  رئازجلا نم ةعوتجي مدقتو ,ةيضابإلا ترهيت ةلود ىلع

 ىأل :ةويتفلا عيطتسي قل دن ىبلغألا هللا ةدايز رضم 7 نلف ,همزهف ةلسب الا ةيرق

 ىف ماشلاو رصم نيب ددرتو قرشملا ىلإ اًراف هكلم نع جرخف ,نييمطافلا ةيعاد ىناعنصلا هللا دبع
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 ةيقيرفإ ىف تهتنا اذكهو .نيطسلف ىف ةلمرلا ةنيدْب لجألا هافاوو .نييسابعلا نم ةدجن راظتنا
 ةيفاقث ةيراضح ةضمن اهب ضهنت نأ ماع ةئام وحن ىف تعاطتسا ىتلا ةبلاغألا ةلود ةيسنوتلا

 نمو ءاهنمزل طسوتملا رحبلا ىف لوطسأ ربكأ برعللو ةيقيرفإل نوكت نأ تعاطتسا ابك ,ىربك
 ىلوتسا نأ ىلإ ةليوط ادامآ اهب مالسإلا رشنو اهبيرعتو ةطلامو ةيلقص حتف ةديجملا اهامعأ

 .نامرونلا امهيلع
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 ةيبارعألا ةرجهلا - ةيجاهنصلا ةلودلا - ةيديبعلا ةلودلا

 ةيديبعلا '''ةلودلا (1)

 مدقو جحلا ىف ةيرئازجلا ةدانع ”ةليبق نع ةقاع لخ هناتك وف قامصلا هلق ديه وأ ناك
 مط ن :أمطا املو ,ةليبقلا هذه نم هلوح اوعمتجا هنيه عاف .الدح اننسل ناكو «مهرايد ىلإ مهعم

 رتتسملا موصعملا اضّرلل اعدو .مهتفالخو نيملسملا ةمامإب قحألا مه تيبلا لآ نأ مهنيب نلعي ذخأ

 ذخأف هتعاطو هتوعد ىف ةماتك تلخدو نورئاكتي هل نوبيجتسملا ذخأو .نامزلا بحاص م

 ةبلاغألا شيج مزهو ةيسنوتلا ةيقيرفإ ىلإ - انفلسأ اك - اهب فحزو ءاّيركسع اهيظنت اهمظني

 لسنرأ دق ناكو ءاهنئازخو اهنيواود ىلع ىلوتساو هدونجب اهلخدو ناوريقلا ىلإ مدهتو 59 4

 نم افوخو .ةيليعامسإلا ةوعدلا رقم ايروس ىف ةيْملَس نم همدقتسي همامإ ىدهملا هللا ديبع ىلإ

 .اهبحاص هنجسف ىصقألا برغملا ىف ةيرفصلا زكرم ةساملجس ىلإ هقافر هب هجحتا نييسابعلا ةالو

 .مكحلا ديلاقم 26 م9١1/-ه791/ ةنس ناوريقلا ىلإ هب مدقو .ىناعنصلا هللا دبع وبا هفلشنو

 ىلا رصمب هدافحأ ةلود نم ةيقيرفإ ىف اه اًرييق ةيديبعلا ةلودلا مساب هتلود نوخرؤملا ىمسو

 هلآ قلو .نينمؤملا ريمأب بقلتو هللا ديبع ناوريقلا لهأ عيابو .ةيمطافلا ةلودلا مساب اهوبقل

 ىلع همد كفس ىلإ ردابف كلملاو ةفالخلا نم هالوأ ام ىلع همدن ىناعنصلا هللا دبع ىبأ ىف ٌسحأ

 ىف فالخ نيخرؤملا نيبو ,مهتيعاد ىناسارخلا ملسم ىبأب ىسابعلا روصنملا اهدق عنص ام وحن

 هبسن ححصو ,ىولع ريغ وأ ةقيقح ىولع وه لهو ىمطافلا تيبلا ىلإ ىدهملا هتاديبع بسن

 ىف سنؤملاو نودلخ نباو ريثألا نبا خيراتو رابألا رغما نايبلا نسوتب ةيديبعلا ةلودلا ىف رظنا )١(

 ةصالخو رانيد ىبأ نبال سنوتو ةيقيرفإ رابخأ ىجان نباو غابدلل ناميإلا ملاعمو ىراذع نبال

 .باهولا دبع ىنسح نسحل سنوت خيرات نبال مالعألا لامعأ باتك نم ثلاثلا مسقلاو

 نبال ءاريسلا ةلحلاو رذوج ذاتسألا ةريسو بيطخلا
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 اهني لسراو ةيوثازكلا ةجاشت ةليق هن يرقو.«ةلوذلا ق رومآلا فرضي لخاو ودلع هنأ
 نم ساف ةنيدم ىلع ءاليتسالا عاطتساو ىصقألاو لطتنوألا قييبرخللا للا نقيم سارءعلع ةلاضن
 اودقعو ةيمطافلا ةوعدلا ةىدابمب ةنسلا ءاهقف عانقإ نولواحي هتاعد ذخاو :ةييكسملا ةسرادآلا :

 ىف ام نينيبم ةيماح تارظانم مهورظانو ناوريقلا ىف ء ءاهقفلا رابك اهيف مه درجت سلاح كلذل
 ادار دق ةقيلذللا نسيدقت لقف نم مالسإلا فلاخت ءىدابم نم ةيليعامسإلا ةيديبعلا ةوعدلا
 همعزي ناك 8 كلذ ريغ ىلإ بيغلا ملعي دنأو موصعم داو ضرألا ىف هلل ةدّسجملا ةروصلا هنأ

 هل نمأ راد - اهخويشو اهئاهقفب - تسيل ناوريقلا نأ رعشو .2ىدهملا هللا ديبع ةاعد
 ةسوس نيب اًرراب اسأر راتخاو .هل ةديدج ةنيدمل لحاسلا ىلع اعضوم راتخي نأ ىأرف .هترسألو
 ةيدهملا اهامسو م١117 /ه ٠8 ةنس اهسيسأت هل متو ءاهسسؤي 11 ةنس ذنم ذخأو .سقافصو
 هيلع تصع دق تناكو .همكح رقم اهذختاو هلاومأو هنيواودو هدنجو هلآ اهيلإ لقنو هيلإ ةبسن
 اني يبشر نملبا رط هيلع تضخم كلاك اك .هلامع دحأ اهيلع ىلوو هتعاط ىلإ اهدرف ةيلقص
 ىضمو .رانيد فلأ ةئامثالث اهمرغأو ةعاطلا ىلإ مئاقلا هدهع لوو هنبا اهدرف :تيضانا رقت
 برغملا ىلإ مئاقلا جرخ ٠١6 ةنس ىنو ,لئاط نود داعو مويفلاو ةيردنكسإلا ىلإ ةلمح ىف مئاقلا
 هنبا هفلخو م577”/ه777 ةنس ىدهملا هللا ديبع ىفوتو .(ةليسملا) ةيدمحملا ةنيدم ىنبو طسوألا
 ازغف قحسإ نب بوقعي هنفسو هعطق ضعب ىلع ثعبو لوطسألاب 0 هيبأ لثم - متهاو ,مئاقلا
 كب نلف يوروبا م11 ه ةئس هيلع راثو ؛ةرفاؤ مئانغب داعو هينادرسو اكيشزكو ةولج
 ةنس قو. رك قلخ .هعبتو :ءامذلا كفس نولختسي نيذلا ةيراكنلا ةيرتصلا نم قانزلا داديك
 هداك سنوتو ةجابو سير لاو ةسبت ىلع ىلوتساو .ةيسنوتلا ةيقيرفإ ىلإ فحز مك طرأ هال

 ف مئاقلا ىفوتو .ةسوس ىلع ىلوتساو ةيدهملا رصاحو اهسفن ناوريقلا ىلعو ناوريقلا راوجب
 نع تكفو هتءاجف .ةجاهنص ةليبقب دجنتساو روصنملا هنبا هفلخو م11 هر ها“ ةنس كلذ ءانثأ

 ابهت هركسعم حيبتساو ديزي ىبأ دض اهرصنو ةسوس ىلإ هلوطسأ لسرأو .راصحلا ,ةيدهملا
 ضرأ ىف هب رفظو .هبقعتي روصنملا لظو اطوخد نم اهلهأ هعنمف ناوريقلا ىلإ هجتاو اقارحإو
 ةنيدم - هيلع هراصتناب اًجاهتبا - روصنملا أشنأو .م327/-ه175 ةنس لوأ .ى .نئادحلاب ةفاتك
 تأ نبا: ةيلقض: لع درر 1 ل ا م4528/ هال ةنس ناوريقلا نم برقلاب
 نعملا هنبا هفلخو م107/-ها١8 ةنس ىفوتو .ةليوط ةبقح ةبقعل اهترامإ تلظو .ىبلكلا نيسحلا
 برغملا هل نادو .طيحملا ىلإ ةيبرغملا دالبلا ىلقصلا رهوج هدئاق خود "1480و 721/ ىتنس ىفو
 ىديشخإلا روفاك توم دعب رصم لاوحأ بارطضا زعملا غلبو .ىصقألاو (رئازجلا) طسوألا

 ا الا ارهوج هدئاق اهيلإ لسرأف ,نتفلا نم اهب ناك امب اهنع دادغب لاغشنالو
 قيتعلا عماجلا ىف رهوج بطخو ءركذت ةمواقم نود طاطسفلا ىتح اهلخدف م178/-ه1708 ةنس
 ءانب ىف ذخأو ةيمطافلا ةوعدلا رصمب ماقأو ءزعملا مساب طاطسفلاب صاعلا نب ورمع عماج
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 مودقلا ىلع هئحي زعملا ىلإ لسرأو . ماشلا نادلب ضعيو ةلمرلا ىلع هركسع ىلوتساو ,ةرهاقلا
 ىف مخض بكوم ىف لحرو .ةيقيرفإ ىف ةلودلا نوئش بترو ءاهيلإ ريسملا ىلع زعملا مزعف رصم ىلإ

 رقم تلظو م177/-ه1757 ةنس رهوج هل اهانب ىتلا ةرهاقلا لزنو م1ا/1/ه١171 ةنس لاوش

 ةيب رعلا دالبلا هتفالخ تلظأ ذإ اظوظح ناكو .هتلود ةياهن ىلإ هدعب نم نييمطافلا ةفالخو هتفالخ

 .ىصقألا سوسلا ىلإ ماشلا نم

 ("!ةيجاهنصلا ةلودلا (ب)

 ,ةيقيرفإ ىلع هيلوي نميف ركف اهيلإ مهتفالخ لقنو رصم ىلإ ليحرلا ىلع زعملا مزع ال

 ىرفصلا رئاثلا برح ىف ىريز اهخيش ةماعزب مهتوعد تديأ دق ةيرب ربلا ةجاهنص ةليبق تناكو

 هأفاكو هنم ناوريقلاو ةيدهملا ذاقنإو دلخم ةعزه ىف ىربكلا ديلا ىريزل ناكو .داديك نب دلخم

 عفدو ريشأ نيام نيس اهيفو ءرئازجلا ىف ةيب رغلا ةقطنملا ىلع هتيلوتب كلذ ىلع روصنملا ةفيلخلا

 ء.اهنم بونجلا ىلإ ةيدملاو لاشرش ىبونج ةنايلمو رئازجلا :ندم ثالث سيسأت ىلإ نيكلب هنبا

 ءاهبترصن ىف هينافتو ةيديبعلا ةديقعلل هصالخإ عم ةدجنو ةعاجشو مزحو نب اذ نيكلب ناكو

 ةيالو هل لعجي ملو ءفسوي حوتفلا ابأ هانكو ناو ريقلا هلزنأو ,ةيقيرفإ ىف هنع هبيني نأ زعملا ىأرف

 كاوا وضع نغ ةنيف اهنأل ةصاخ ةيلقص هيلإ فيضي نأ اير .ناكو. :ةيلقصوب نفلئارط نلغ

 رهبلا ل ةسيقوتلا ةيقيرفإل اًدادتما نعت اهنإف اضياو هيف لو قهتال اًميرتن اهتدجن عيطتسي

 اهكرتي نأ ىغبتي ناكف هتراضخحو مالسإلاو اهناكس اهب تلخدأو اهتحتف ىتلا ىهو طسوتملا

 رايدلا ىف ةيمالسإ ةيربرب ةلود ةماقإ ىلع لمعي ذخأف .ةريصبلا بقاث نيكلب ناكو .نيكلبل

 ةلود سيسأت برغملا لهأ ميمص نم ىربربل حاتي ىمالسإلا خيراتلا ىف ةرم لوأ ىهو .ةيب رغملا

 نييديبعلا ىلع ىصقألا برغملاو ساف لهأ نوريثي سلدنألا ىف نويومألا ناكو ,ةيمالسإ ةيب رغم

 اساف لخدو كانه ةلودلا ىلع نيجراخلا بيدأتل م1/8/ ه4 ةنس اني ةاقك ,نيكلب مهيلاوو

 روصنملا هنبا هتيالو ىف هفلخو م184/-ه7/5 ةنس ىفوتو .ىسلطألا طيحملا ىلع اليصأ لخد اك

 دهع ىف - مط قفتاو سلدنألاب مهصعب قحلو اومزهناو ,همامعأ نيبو هنيب بورح تبشنو

 هتكيتاو: :ةناتؤ ةلييق عم ةليوط بو رح ىف كبتشاو ,ةطانرغب ةكلمم مه اوسسا نأ دفنا زاعلا

 ةياهن عضي ىتح 5 برغملا نم هدونج بحسني نأ ىأرف .همامعأ عمو اهعم بورحلا

 ىتح رئازجلا نم ىقرشلا ءزجلاو ةيسنوتلا ةيقيرفإ ىلع هترامإ رصقو .ةتانز عم ةرمتسملا بو رحلل

 ناوريقلا لهأ ةفرعم ىف نامإلا ملاعمو نودلخ نياو 2 نايبلا ةيجاهنصلا ةلودلا خيرات ىف عجار )١(

 ريثألا نبا خيراتو بيطخلا نبال مالعالا لامعأ
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 ىراش كافارؤو ةليف اب, ىملتاقلا ةنيلتللا نم. هيك هدد تداعب تناك: قلما نون يداووتكازلا
 ءاج الو .دانم وبأ سيداب هنبا هفلخو م137/ه787 ةنس ىفوتو ءاهفصو ىف نويناوريقلا ءارعشلا
 هيف ضرعتسا ابكوم ةيدهملاب ماقأ م1937/ه1481/ ةنس ةيقيرفإ رومأ هل ىمطافلا ةفيلخلا ديلقت
 ةديدش لبإو تافارزلاو ةليفلا هيدي نيب تبعلو .رانلاب نوطافنلا فذقو لوطسألا نفسو دونجلا
 طسوألا برغملا ىف هتانز ةليبق هيلع تراثو ,ةيسنوتلا ةيقيرفإ نوما هل هك رتسا و: ىقانلا
 كلم هلو .هدئاق اًدامح همع لعجو اًرارج اشيج اهيلإ ريسف م118/ه788 ةنس (رئازجلا)
 ةعلق مساب هيلإ تبسن ةنيصح ةعلق هسفنل سسأو ,ةنيطنسق ىلإ داعو ؛مهيلع رصتناو ءهحتفي ام
 نأ همعل هب دهعت ام ىلع مدن سيداب نأ ودبيو .هشيجل ازكرمو همكحل ةدعاق اهلعجو ءدامح ىنب
 ةفك اهيف حجرت تداك بورح اههنيب تبشنو .دامح ىبأو .هنع لزانتلا هيلإ بلطف .هحتفي ام كلتمي

 ةنس رئازجلاب ةيدمحملا ىف - رصنلا ىلع كشوي وهو - هلجاع توملا نأ نيش نسنداب

 ١ /ه ١6 ٠م

 اهتالاجر رابك ةلودلا نوئشب ماقف هرمع نم ةنماثلا ىف ناكو سيداب هيبأ دعب زعملا ىلوتو
 ءزعملا هيخأ نباو ناوريقلا نع هتعلقب لالقتسالا ىلع امصم لظ هنإف ادامح ادعام همامعأو

 مدقتف همزهو م١٠ 7/ه ةنس زعملل شيج هلزانو ءبازلا ىف ندم ضعب ىلع ىلوتساو
 .هتقطنمو هتعلق ىف لالقتسالاب هعتقت عم هل ايلاوم لظي نأ ىلع ءامدلل انقح زعملا عم حلصلا بلطي
 ةعلق اهتهصاعغ ةيبرغ ةزامإو تاوريقلا اهتمضاع ةيقرتش ةرافإ ىلإ ةجابتض ةلود كلذب :تمسقناو
 كولملا هتداهو هترهش تلعو هركذ هبنف مكحلا ريبدت نسحي ناكو دشرلا نس زعملا غلبو .دامح ىنب
 هيت هدانا دوشاون هتافازووب اديبع»ةنلا لمت: ةادوشل ا نم ةيدق هت ءانع ذا :نازذلا نتا لف
 بعشلا ناكو .ةلودلا فرش بقلب ىمطافلا ةفيلخلا نم ديلقت هءاجو ,ةينيطنطسقلا رصيق نم

 : ناوريقلا ىف بشنت تذخأو .مالسإلا حور نع ةفرحنملا اهئدابمل ةيديبعلا ةديقعلا ىلع اقناح
 عيمج لمحو ,ةرهاقلا ىف نييمطافلا ةعاط علخو .هبعش زعملا عباتف ,ةديقعلا كلت عابتأ ىلع تاروث
 ىتح .ىرجم لا ىناثلا نرقلا ذنم اهواهقفو برغملا هتضترا ىذلا كلام مامالا بهذم ىلع هتيعر

 ةرهاقلا ءافلخ مسا عطقب رمأو ههجو نع عانقلا فشك م27١٠/ه8478 ةنس تفاو اذإ

 هدي ىلع برغملا رّهطت كلذبو .دادغب ىف ىسابعلا ةفيلخلا مسا ركذو ةعمجلا بطخ نم نييمطافلا
 اظيغ ًالتما ىمطافلا ةفيلخلا ءابنألا هذه تءاج نيحو .ىمطافلا ىليعامسالا ىعيشلا بهذملا نم
 ةيودب ةيدجن عومج نم صلختي نأ ىروزايلا مساب ىمسملا هئارزو دعا هيلع: ضدوعفا 1 لحوم

 نب زعملا برضل برغملا ىلإ اهعفدب ادام هيف تست تزخاو ةيعضلا ق:لبنلا ىقرشب تلْزن

 عومج تلبقأو ءرصنتسملا نم اناسحتسا ضرعلا اذه ىقلو .هذوفنو هناطلس ىلع ءاضقلاو سيداب
 هدعملا تققاوو ةيسنونلا ةيقيرقاوب ايبا "لع ت قولألا تاثعرردقت تداكو ت:بنارعألا الوكت

 لقتناف - ميمت هنبا اهلماع ناكو - ةيدهملا ىلإ لاقتنالاو ناوريقلا ءالخإ ىلإ هترطضاو .هتمزهو
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 ريتستملا طابرب نفدو م77١٠/ه5014 ةنس هتافو ىلإ اهب لظو .ةنيدملا كلت ىلإ هتيشاحو هلهأب

 يف مدقت نم اهلها هلمأي ناك ام لك هدهع ىف ةيسنوتلاةةيقيرفإو ناوريقلا تغلب دقو .هئابآ عم

 ةيبدألا ةضهنلا ترهدزا امك .ةراجتلاو ةعانصلاو ةعارزلا ترهدزاو .مولعلاو ةراضحلاو ةيندملا

 هدعب ةلودلا ىلع فلختساو .عضوملا اذه ريغ ىف هل ضرعنس ام ةطرفم ةرثك ءارعشلا رئاكتو

 ةسوس نيب طسوتملا رحبلا لحاس نم ءزج الإ اهنم اميمت عبتي دعي مل ذإ ةلودلا تشمكناو ايت هنبا

 نم قاوبخ لوطسا راغأ هدهع ىفو بلصلا ىبرعلا مكاحلل الاثمو ارعاشو املاع ناكو ءسباقو

 كراغاو هتموأقم ةدشل فرصنا نأ تيلي مو م٠ .8ا//-ه١٠548 ةنس ةيدهملا ىلع ةنيفس ةئامثالث

 ىلإ نيروحدم اوداعو مهنم نيريثك لتقو اهتراحب , مزهف ةيلاطيإ ةنيفس نورشعو ثالث هدعب

 ةيلقص ةريزج ىلع م٠ ١1//ه 484 ةنس نامروتلا ن وتسا همايأ ىفو.هءارو امو طسوتملا رحبلا

 ,بسحف هتنصارقو برغلا ليطاسأ ايت بغاشي نكي ملو ,ةطلام ةريزج ىلع ةيلاتلا ةنسلا ىفو

 ةلق نم مغرلا ىلع ادماص لظو .ةيسنوتلا ةيقيرفإ ىلإ نورجاهملا بارعألا هبغاشي ناك دقف

 نم ابوبحم ناكو «ىيحي هنبا هفلخو .م7١١٠١/ه١0٠865 ةنس ىفوت نأ ىلإ هدراوم ةلقو هدنج

 ةنس ىفوتو ةرفاو مئانغو لاومأب داعو ةينادرسو ةونج هب ازغ اًريبك الوطسأ أشنأو ,ةيعرلا

 8ه/١١١90م ىلإ اهب دهع ءايميكلل ةسردم هتمصاع ىف أشنأ دقو ىلع هنبا هدعب ىلوو

 ديلإ :لشراف «نستوت نيمآ ناسارخ خب دنعأ ةزراتو: تلصلا نا ني ةيما ىسلدنالا نتايميكلا

 ةيناثلا ىف فيسحلا هكا هقلختو ما١111/ه 6 ةنس ىفوتو .ةعاطلا نالعإ ىلإ هرطضا اشيج

 ,ةيدهملا ىنامرون لوطسأ مجاه م77١1/ه 2017 ةنس هدهع لئاوأ ىفو .هرمع نم ةرشع

 لاثلا اجر ذعار تووهتم قنساق انداعو ةيسلقخ قلو نت اولزدارن نما مونع هويقلو

 هدنجل ةقاطال نأ ةيسحلا قار نقيل لع ةيجعو نلط انواا  كم انج رع

 دبعب ثاغتساو .ءامدلل انقح ةيدهملا نم ما١غةرلده 0 ةنس بحسناف هئاقلب نيليلقلا

 اهصلخف ةيدهملا اولتحا دق نامرونلا ناكو ىصقألا برغملاب نيدحوملا ةلود ريمأ ىلع نب نمؤملا

 نم الماع هعم كرش :أو ىجاهنصلا ىلع نب نسحلا اهيلع ىلوو م١1١1 /ه2000 ةنس مهنم

 نولوالا اهناكمب. قدا اند ةيسنوتلا ةيقيرفإ نم ةيجاهنصلا ةلودلا تهتنا كلذبو .نيدحوملا

 .ةليلج رثآمو لامعأ نم نوريخألاو

 ةيبارعألا ('!ةرجهلا (ج)

 مسا طقسأو ءرصمب ةيمطافلا ةلودلا نع ىسنوتلا رطقلاب هلالقتسا سيداب نب عملا نلعأ

 مئاقلا ىسابعلا ةفيلخلا اوركذي نأ ءابطخلا رمأو ,ةعمجلا بطخ نم رصنتسملا ىمطافلا ةفيلخلا

 نبا ةرجهلا هذه ىف لوقلا لصف ردصم ريخ )١1(

 .(قالوب ةعبط) هخي هخيرأت نم سداسلا ءزجلا ّق نودلخ
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 رضتتسملا هلك كلذب ملعو «لالقتسالاب هيف هل فرتعي ديلقت نم هءاجو .ربانملا ىلع هللا م

 زعملل بيدأت ريخ نأ هل اركاذ .ىروزايلا هريزو هنم مدقتو ,عنصي اذام هءارزو راشتساف ىمطافلا
 رافق ىف اولزن نيذلا حايرو ةبغزو لالهو ميلس لئابق نم ودبلا بارعألا هيلع قلطن نأ هعدري
 ؛مهتاراغ نم نويرصملا نوحالفلا وكشي نيذلاو ءرمحألا رحبلاو هعورزو لينلا نيب ديعصلا
 .هتروشمو هيأر رصنتسملا بوصتساو .هعينصو زعملا نم مهب انمقتناو ءمهنم انصلخت دق نوكنف

 مهيلوي نأ مهدعوو .برغملا دالب ىلإ ةرجهلا مهيلع ضرعو لئابقلا هذه وبا ىعدتساف
 مل لاقو ءارانيدو اريعب مهتماع نم ىبارعأ لك حنمو .ةريبك تايطعأ خويشلا حنمو ءاطامعأ
 «فولألا تائب نودعي اوناكو «ىجاهنصلا نيكلب نب زعملا كلمو برغملا مكتيطعأ دق» :رصنتسملا
 اومدقتو .اهيلع اولوتساف سلبارطو ةقرب ضرأب اوأدبو .ءفراج ليسك برغملا ىلع اوبصناف
 ىقتلاف .هدالب ىلع رمهملا نافوطلا اذه فاقيإ سيداب نب زعملا لواحو ءسباق ةنيدم اولتحاف'
 هدنج لولف عم بحسناو مزه هنكلو سقافصو سباق نما ا رديحا) عشب عضوم ىف مهعومجب

 ىَفْلُر ههتاهرك نم مهجوزيو ناوريقلا ىلإ مهخويش ضعب مدقتسي نأ أطخ ىأرو .ناوريقلا ىلإ
 مهتاعامج تبهتناو هوءاجو .هتيحصنل عمتسي مو ءمهيعدتسي ال نأ مي هنبا هحصنو «ىبرقو مط

 0 دق ناكو اهراوسأو اهعالق ةناصحل ةيدهملا ىلإ ءاجتلالاو باحسنالا ىلإ رطضاو .ناوريقلا
 ءالؤه ضقي ملو .م٠ .0ه7//ه غ9 ةنس ذنم ةكلم نم ىقب امل ةدعاق اهذختاف ءاهيلع ايت
 نم ريثك ىلع اوضق دقل لب ءبسحف هناطلسو سيداب نب زعملا ةلود ىلع نورجاهملا بارعألا
 ةضبنلا - نيح ىلإ - اوفقوو ,ءىضوفلاو بارطضالا نم ريتك اوثدحأو تائشنملاو عورزلا
 ,بسحف اضيأ كلذ سيلو .ةيجاهنصلا ةلودلا اهتنو دالبلا ىف ةبلاغألا اهثب دق ناك ىتلا ةيراضحلا
 ال دعت ملف .تتشتلاو قرفتلا ماظن ىلإ ةيسايسلا ةدحولا ماظن نم ةيسنوتلا ةيقيرفإب اولوحت دقف
 تحبصأ لب .ةيملعلاو ةيعامتجالاو ةيداصتقالاو ةيسايسلا اهحلاصم ىعرت ةمظنم ةدحاو ةلود
 مهلئابق ىف ودبلا ءالؤه شيعي ناك ام وحن ىلع .ءلودلا نم ىرغص تادحو لق وأ ةقرفتم الود
 ةيقيرفإ تحبصأ كلذك «ةلقتسملا اهتايحو اهخيش ةريشع لكل نأ امكو ,رئاشع ىلإ اهماسقنا نم
 نودلخ نبا كلذ ظحاليو ماع ةئام وحنل تارامإو تايعاطقإ اهندم تلوحتو تايقيرفإ ةيسنوتلا
 200 نب زعملا لحتراو ةيجاهنصلا ةلودلا مان لحناو ةيقيرفإ ىلع برعلا بلغت امل» :الئاق

 .ةيئارو ىرغص ةرامإ وأ ةلود دلب ىف رئاث لك نّوكو «دالبلا ىف راوثلا ىزتنا ةيدهملا ىلإ ناوريقلا
 ريمأ لكلو .فئاوطلا ءارمأ ماظن - ةقرفتملا رئاشعلا ماظن ىده ىلع - دالبلا ق:سسأت اذكشو
 . درولا ىنب : : مهمهأ نم ركذدنو .هترامإ 00 هنع تثوو ىبارعأ 0 ابلاغ وهو .هتيعاطقإ وأ هتدلب

 .. دنرلا ىنب لثم نويربرب ءارمأ مهبناجبو ءسباق ىف لاله ىنب نم عماج ىنبو .ترزنب ىف مخل نم
 " ىرغصلا تارامالا هذه مهأ نمو .سقافصب ةطاوغرب نم ليلم ىنبو ةصفقب ةينانزلا ةوارغم نم
 ؛ لعج امم ,ةيسنوتلا ةيقيرفإ تتفتلا اذه فعضأ بير نودبو .ناسارخ ىنبل تناكو سنوت ةرامإ
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 راجور ةدايقب 041 ةنس ةركلا نوديعيو 017ةنس ةيدهملا نوزغي -افنآ انب ّرم امك -نامروتلا
 : هندمو ىقرشلا ةيسنوتلا ةيقيرفإ لحاس ىلع نولوتسيو اماع رشع ىنثا وحن اهب نولظيو ىناثلا
 نيواود اهيف ذدختيو .ةخماشلا ةيدهملا روصق ىف راجور لزنيو .ةسوسو ريتسنملاو سقافصو سباق
 ثدح ام لكو .م70١1١/ه 000 ةنس نيدحوملا ةلود اهتصلخ نأ ىلإ اهترادإو ندملا كلت مكحل

 ىف اهاوق تتفت نم اهنع أشن امو ةيقيرفإ ىلإ ةريبكلا بارعألا ةرجه ببسب ناك امنإ كلذ نم
 نم اهراوسأ ىلع دجي الو اهوزغي ةيلقص كلم ىناثلا راجور اذإف ,ىرغصلا اهود وأ اهتارامإ دهع
 انهم. :اهءاذعا ..نوفعسوب :اننووض |وناك

0 

 ةيصتملا قلونلا 2+ .نيددولا "1"0ةلوذ

 نيدحوملا ةلود (أ)

 ىلع هيف ذملتتو قرشملا راز ىذلا ىبرغملا ىنيدلا حلصملا ترموت نبا ةلودلا هذه أشنأ
 ةيبرغملا نيطبارملا ةلود دض ةعساو ةروث هيف مظنف .برغملا ىلإ عجرو .مهريغو ةيرعشألا

 أدبو .ةلودلا تبسن : دهنلاو .نيدحوملا مساب مهر وهمج ىمسو ء.نو ريثك هعبتو ,ةيكلاملا مهئاهقفو

 دعي وهو ىلع نب نمؤملا دبع هفلخف اعيرس ىفوت هنأ ريغ م1119/ه6 ةنس نيطبارملا ةلزانم

 سلدنألا كلمتي ذخأو نيطبارملا ةلود ىلع ءاضقلا عاطتسا دقو ,ةلودلا كلتل ىقيقحلا سسؤملا
 هبنحتتسا» ةيحابتضلا ةلودلا ءارمأ رخآ لع قب. نسملا نأ < اقن] ت اناكذو 84 ةئلس ذم

 ملع نإ امو .ىقرشلا ةيسنوتلا ةيقيرفإ لحاسو ةيدهملا ىلع ىناثلا راجور هنم ىلوتسا نيح

 برغملا ندم حتفي ىضمو م108١1١/-ه 507 ةنس رارج شيجب هايلو اظيغ ًالتما ىتح رمألا ةيلجب

 نومكحي ناسارخ ونب ناكو .ةيسنوتلا ةيقيرفإ ندم ضعبو ةنيطنسقو ةياجبو رئازجلا .طسوألا
 ىلإ مدقتو ءريبك لوطسأ ةلحرلا هذه ىف هقفارو م09١1١/-ه 0014 ةنس ةونع اهحتفف سنوت

 اهلتحاو ءرهشأ ةتس ىلإ راصحلا لاطو ءارحب هلوطسأبو ارب هدونجب اهرصاحو ةيدهملا
 ىجاهنصلا ىلع نب نسحلا ريمألا اهعطقأو م70١١ /ه 000 ةنس ءاروشاع موي نمؤملا دبع

 ةنيدم ىلإ اهنم ةيسنوتلا ةيقيرفإ ةمصاع نمؤملا دبع لقنو .نيدحوملا دحأ اهمكح ىف كرشأو

 )١( لود رابخأل اصقتسالاو بيطخلا نبال مالعألا ءزجلاو برغملا نايبلا نيدحوملا ةلود ىف رظنا '
 نيطبارلا رصعو ىرصانلل ىصقألا برغملا نبال ةمامالاب نملاو نودلخ نبا خيرات نم عبارلا

 .نانع هللادبع دمحمل نيدحوملاو خيراتو ىشكارملل بجعملاو ةالصلا بحاص

 لامعاو ىشكرزلل ةيصفحلاو ةيدحوملا نيتلودلا



 ا

 اهتيالو ىفو اهيف قبطيو .مكحلا نيواود اهيف ميقيو مويلا ىلإ دالبلل ةمصاع لظتو ,سنوت

 هذه تلظو ةيموكحلا حلاصملا ميظنت ىف ةينزخملا بيتارتلا نم برغملاب هتلود ىف هذختا ام
 تسوب هنبا هفلخيو م77١1/ه 00 ةنس ىفوتيو .ةيصفحلا ةلودلا مكح ةياهن ىلإ ةمئاق بيتارتلا

 قيدرلا وست اك ماقالو ونفالو ةيجدضاك اذإ يح نهحل ةنداح ةيستوتلا ةيقيرقإ لظنوأ

 ةنس ىفوتو شكارم : هتمصاع ىلإ داعو ءمهيلع اعيرس بلغتو مهيلإ جرخف ديرجلا طشب ةصفق

 ىقت ناكو ,نييصفحلا دج دحاولا دبع خيشلا هئارزو نم ناكو بوقعي هنبا هفلخو ٠

 ةناعتسالل ةيسنوتلا ةيقيرفإو ايبيل ىلع ءاليتسالا ىف ركف ىبويألا نيدلا حالص_ ىخأ نب نيدلا

 ةنيدم ىلع لوألا ىلوتساو ,نيكتارق نباو شوقارق ةمهملا هذهب فلكو .نييبيلصلا برح ىف اههب
 رزج ىف نيطبارملا هالو ةيناغا وتب ركف ءانثألا هذه ىو .ةصفق ةنيدم ىلع ىاثلا ل ةقماو سياق

 ىلع ةيسنوتلا ةيقيرفإ ىلإ مهنم للتو «نيدحوملا نم مهتلودل اورأتي 3 ةسبايو ةقرونمو ةقرويم

 اب بوقعي ملعو .نيدحوملا ىلع ضاضقنالل ان ا ةلود اهيف ايقي نأ ناديري ىيحب 50

 لاوط لظو م1141 /له ه7 ةنس رارج شيج ىف اهيلإ جرخف ةيسنوتلا ةيقيرفإ ىف ثدحي

 لتقو ةصفق لغ .ضقتاو نيلضملل دجاسملاو ىفردلل تاناتسراملا ةلاضعأ زئاس.ى قبن ةقيرط

 هرطضا ام هلهأو هلاومأ ىلع ىلوتساو شوقارق اهب دجي ملو سباق ىلع ضقنا (ى نيكتارق نبا

 ىلع ىقل هيفو ديرجلا طش ىلإ ابحسنا بوقعي مدقمب الع نيحف ةيناغ انبا امأ هتعاط نالعإ ىلإ
 ةعقومل دادعإلا ىف كمهني ذخأو .هتمصاع ىلإ بوقعي داعو .م188١1/-ه 0484 ةنس هعرصم

 نم هل عمجت نمو نماثلا سنوفلأ ةلاتشق كلم م110١١/ه١091 ةنس اهيف قحس ىتلا كرألا

 ديرجلا طش ىلع ىلوتساو ةيناغ نب ىيحي ثيع ذئنيح دادزاو ءزيلجنإلاو نييدنل ولا بيلصلا ةلمح

 ةنس نيدحوملا ناطلس بوقعي ىفوتو ءسنوتو سقافصو سباقو سلبارطو ناوريقلاو
 ةيرحب ةلمح لسري نأ ىأرو ىبحي نأش ىف ركفي لظو رصانلا هنبا ىلوتو م1198/ه 6

 ةموترح نوذج تتح قى (ةضايوب ةقروتمو ةقوويم) نايلبلا رئازج, قالا دبع هيحأ لإ قربك
 خوف عطق .ىلع كلذ دعي مص م1:8/13-ةئس ةلوطسأ اهيلع ل وعماو.داسقلا
 هريزو هعمو رارج شيج ىف جرخف .ةيناغ نب ىيحي لاصئتساو ةيسنوتلا ةيقيرفإ ىف ةموثرجلا

 ةيزه ىيحيب عقوأو م0١١٠١/ه7-7 ةنس صفح ىبأ نب ىيحي نب دحاولا دبع دمحم وبأ

 ىلإ داعو ,ةيسنوتلا ندملا نم اهريغو ةيدهملا ةنيدم عجرتساو ءسباق ةنيدم نم برقلاب ةقحاس
 سنوت ىلع صفح ىبا نب ىيحب نب دحاولا دبع دمحم ابا فلختساو ”٠١ ةنس شكارم

 اهنأكو .هئانبأ ديو هدي ىف رقتسيو عمجتي اهب رومألا مامز ذخأو ,سلبارطو (ةيسنوتلا ةيقيرفإ)
 . ىف ةيناغ نب ىيحي لزان دقو .ةيضفحلا ةلودلا مايقل اًيوق اديهق سلبارطو. سنوتل همكح ناك
 .احيرج ٌرفو همزهو سلبارط ىحاون



 م

 ةيصفحلا '')'ةلودلا (ب)

 هس نأ ىلإ رب نعانلا فيحاو. قلبا طو_ىيوت' رو: كازا ذيع مكح ماقتسا

 ناطلس اعيرس هلزعو .نمح رلادبع هنبا هفلخو م1111/ه4

 ل ب نأ كيبل لم ةنس سباق مكحب ىيحي ايركز ىبأ هيخأل دهعف

 لخدفا مهيخا لع ةيلغلا هل :ثقو ني نشيحب | وقديكلاو .تاوقلا طعن هقلاقبو ةيزحلا نطيتو

 امم ناكو هتيالوب لالقتسالا لغ: لمي ذخأو ,هل وخد درجع هتعيابو م 1711/ه 7170 ةنس سنوت

 مهتمومع ءانبأو كَرألا ةعقوم بحاص ميظعلا بوقعي نيدحوملا ناطلس ءانبأ نأ كلذ ىلع هزفح

 ناعرسو اديدش افعض فعضت نيدحوملا ةلود تذخأو مكحلاو كلملا ىلع نوعراصتي اوذخأ

 ةنس همساب اهلعجو ةعمجلا بطخ نم نيدحوملا ناطلس مسا ايركزوبأ عطق ام

 ىفو .نيدحوملا ةلود نع ايئاهن هلالقتساو ةيصفحلا هتلود مايق نلعأ كلذبو م١1؟5/ه
 ايدافت - ةسدقملا ةينامورلا ةلودلا روطاربمإ ىناثلا كيرديرف عم عقو م١171 /ه7174 ةنس

 ةرصوق ةريزجل كيرديرف كلمتب اهيف فرتعا ةدهاعم - سنوت لحاس ىلع هلوطسأ تاراغل

 لظت نأ ةدهاعملا طورش نم ناكو نورق ةسمخ ةيسنوتلا ةيقيرفإل ةعبات تلظ نأ دعب (ةيرالطنب)
 درجميو ءايركز ىبأ ةايح لاوط ايراس طرشلا اذه لظو اهتيابج فصن ذخأت ةيصفحلا ةلودلا

 ىلإ اعيمج اهنم جورخلا ىلع ةيلقصو ةطلام ىفو اهيف نوملسملا ريجأو طرشلا اذه ضقتنا هتافو
 ةيناغ نب ىيحي بقعتي ايركز وبأ لظو :ةنئارصتلا قاطقا لغ نشأ ققبوموةقن ةيقيرفإلا ةودعلا

 انا نست تا ما1175/-ه3715 ةنس ىفو .م1777/ه١715 ةنس ناسملت ةيرب ىف ىفوت ىتح

 مهتفيلخ وأ ةعمجلا بطخ نم نيدحوملا ناطلس مسا عطق ذئنيح نلعأ هنإ لاقيو .ةيناث أايركز

 رثكأ لوألا ىأرلاو ه774 ةنس ىف ناك امنإ ةيصفحلا ةلودلا مايق ءدب نأكو .اهيف همسا ركذو

 .ادادس

 ىف طقست ىربكلا مهتدم تذخأو سلدنألا برع دض نابسإلا ىراصن تالمح تمظاعتو

 نال ىرزقملا :قاننلا ةيسقتلا ةلؤدلا ف نظنا 131

 غابدلل ناميالا ملاعمو نودلخ نبا خيراتو ىراذع

 نبال سنوتو ةيقيرفإ رابخأ ىف سنؤملاو ىجان نباو
 ةيسرافلاو ىردبعلا ةلحرو ىناجتلا ةلحرو رانيد ىبا

 للفلاوب دشق نيالا .ةيضنملا ”ةلوذلا :ةىدايق. ىف

 جارسلا ريزولل ةيسنوتلا رابخألا ىف ةيسدنسلا

 نس سعت د كدب المل 5562 خيرات ةصالخو

 نيرا ناضل نع .تاقروب اكو باهزلادبع
 كيفشن ربرابورل ىصفحلا دهعلا ىف ةيقيرفإ خيراتو

 عم ةيصفحلا ةلودلا ماكح تاقالع ةصاخ هيف عجارو

 اسنرفو ايلاطيإ ءىناومو ةيلقص ماكحو ءارمأ

 .اينابسإو
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 هدحنسي ادفو ماه ع ةنتيتلب بحاص شين درم نب نانو هيلإ لسرأف مهر وجح

: 
 هلوق أهنم ةديرف ةديصق 55 نابآلا نب هللادبعوبأ هيف ناك ءمالسالا ءادعأ دص هترصنل
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 00 اتاك لآ .ليستلا ىإ .اسلذلا هللا َلْيَح كليخب كردأ

 عماج ىنتبا دقو .ىراصنلا ىديأ ف تعقوو ,ةحلسألاو ةيذغألاب لمح ل وطنا مهابلو

 اًراد هرصق ىف أشنأو ,هسفنب اهيف َنّذَأ تت نيحو .همسا اهيلع شقنو هتعموصو سنوت ىف ةبصقلا

 ةريسلا نسح االداع ناكو .بادآلاو مولعلا فلتخم ىف دلجم فلأ نيياللو دل هيف عا بحل ظ
 ةلودلل عمجو ,ةايحلا عاتم ىف دهزلاو فشقتلاب هسفن دكا فاكوت هاف ابيدأ ارعاشو اهيقف ناك امك

 اهدحم ديعتست (ةيسنوتلا ةيقيرفإ) سنوت مدخاو. .ةلكاط الاومأ ةديشرلا هتسايسو هلدعب

 ءارعشلاو ايم بدألاو ملعلا قوس تقفنو ,نييجاهنصلاو ةبلاغألا مايأ ةيوقلا اهتيصخشو

 .م71١ 23 /ه12/ نسي ايوكز بأ فوتو

 تشعتناو اح اريبدت ةلودلا رومأ ربدف هتيبرتب ىنع هوبأ ناكو دمحم رصنتسملا هنبا هفلخو
 ةنس ىسابعلا ةفيلخلا اولتقو ةيسابعلا ةفالخلا ىلع دادغب ىف راتتلا ىضق الو .هدهع ىف سنوت
 ةكم ريمأ ةعيب ه 7601/ ةنس ىف هتءاج ةفيلخو ةفالخ نودب نوملسملا حبصأو م1708١/ه67
 ًآلملا ىلع تئرقف كانه ارواجي ناكو .سلدنألا ىفوص نيعبس نب قحلا دبع ءاشنإب ةفالخلاب
 ىذ ىفو .سافب نيرم ونب هعيابو .نينمؤملا ريمأب بقلت ذئنيح نمو ءايظع الافتحا اهب لفتحاو
 هتلمحبو هب رصم ليكنت دعب عساتلا سيول ّامألا ترغ م119١/ه374 ةنس ةدعقلا
 تحت َنفُدو ءرهشأ ةتس اهرصاحو ءارحبو ارب سنوت اهب مجاه ةريبك ةلمح داقف .ةروهشملا
 الام رصنتسملا اهمرغأ نأ دعب هءارو امو طسوتملا رحبلا ىلإ ةروحدم ةلمحلا تداعو :انفراوشأ
 ناوغت نف ةع اطر ةكشلا ءاملا اهيلع ىرجي ناك ىلا ايانحلا ءانب ةليلجلا هلامعأ نمو .اريثك
 . عماج :ةفلتخملا تاباقيلا لا نيناوت و اهدكو.ءايتم نمالا دفا اه حلضاو ةامورلا مايأ ىف
 ةنس قوتو 0 اراهدزا هدهعل سنوتب ةراضحلاو ةايحلا ترهدزاو .هريغو ةنوتيزلا
 قحسإ ابأ همع نأ ريغ ةريسلا نسح ناكو قئاولا ىيحي هنا ةدعب لو ماها
 رئاث م187١/-ه١/7 ةنس ىف هيلع جرخو ءمكحلا ةمزأ ىلع ىلوتساو 7174 ةنس هيلع راث ميهاريإ
 كفو «رصتعسملا نب :قئاولا نيتموملا: نيمأ نبا :لضفلا هنا يطأ ليسملا قوزوم ني دعا ىف
 دلتا هيك نرد نصت ةلين لعتو ,نييلاللا سياق بارعأ ةدعاسع سنوت ىلع ءاليتسالا نم
 ىلوتو .هلتقو هيلع ضبقو م1؟84/-ه787 ةنس اعومج هل عمجو قثاولا وخأ رمع ريمألا هل

 ' ةياجبب لقتساو ميهاربإ نب ىيحي همع نبا رئازجلاب هيلع جرخ ام ناعرسو .مكحلا نوئش ..
  لواحو قثاولأ نب دمع نس: نوعا هفلخو م٠٠ [غ/ه 1915 ةنس رممع ىفوتو ,ةنيطنسقو
 تبرطضاو بقع نود ما ٠.9 /ها/9٠ ةنس ىفوتو :ففحاو رتازللا ف: يفرقلا مسقلا عاجرتسا



 و

 هنمس رومألا م ىلع ىلوتسي ل ىنايحللا نب ايركز ىيحت وبأ عاطتساو «ءسئوت ىف رومألا

 ةنيطنسق ريمأ هبراحو .ةبرض ىبأ هنبال مكحلا نع ىلختف ءاريبك اخيش ناكو م1111/ها١

 بقلتو سنوت ىف م ناجلوص ىلع ضبقو همزهو م1118/ها هنيه ركبوا ىصفحخلا

 ني نه نامعلت ءارمأ نايز ونب مهدمأو هترسأ نم ءارمألا ضعب هيلع جرخو .هللا ىلع لكوتملاب

 وأ ةرامإلا هذه رايد هعم مجاهو .ىصقألا برغملا ىف نيرم ىنب ناطلس ىلإ رهصأف .داولا دبع

 ةنس هتافو ىتح وجلا هل افصو .اههنيب ايف اهامستقاو م١17١ /هالا١٠ ةنس ةكلمملا

 نوئشب ىنع اك .هدهعل ترهدزاو ةيبدألاو ةيملعلا نيتكرحلاب ىنعي ذخأو م147/ها/40
 نم نوخرؤملا هركذ ام راهدزالا اذه ىلع لدي امو ءاعيمج ترهدزاف .ةراجتلاو ةعانصلاو ةعارزلا .

 هئبال هدعب عيوبو .ناكد ةئامعبس سنوت ىف غلب همايأ ف مهدحو نيراطعلا نيكاكد ددع نأ

 هذه ةص رق ةزنسحلا ا نيرم ا ناطلسلا : زهتناو .نسابعلا وأ هوك ةيلخ ناك .ىناثلا صفح ىبأ

 كلم هل ماقتساو ءصفح ىبأ اهناطلسب كتفو 748 ةنس سنوت ىلإ رارج شيج ىف هجتاف نتفلا

 ناك ابك بارعألا عم ةسايسلا نسحي م هنا سع :كستر»نيعتس هنآ قدألاو :ظسوألا توقلا

 راث نانع اياهقا ناي للا هءاجو هومدهو قنوت قا هزل او هيلع | وراق سنوت نيطالس ابنسحي

 ,نييصفحلل سنوت تداعو ما 1 ةنس هتمصاع ىلإ اعيرس داعف .ءشكارم ىف هيلع

 نبا ريرشلا ميدقلا بجاحلا هل ربدو .ىصفحلا ركب ىبأ نب لضفلا مكحلاو ةفالخلا مامز وتو

 نبا دختاو م11 ٠ /هال١0 ةنس ميهاريإ قةحسا نأ هوا ىلوتو .اهيف لتق ةرماؤم نيا رفات

 نأ كبلز دوال 1 طب نيا رفات قنا قوق ذأ ىلإ رومألا هيلع تيرطخاو-:ةلابجاح نيحارفات

 ةنس ىصفحلا دمحأ سايعلاوبأ سنوت ىف رومألا مامز ىلع ىلوتساو .م708١/-هالا/٠ ةنس ىفوت

 عجرتساو .داسفلا لهأو بارعألا عمق نييصفحلا ماكحلا ةريخ نم وهو م١٠17 /هالالا“

 .ةبرج ةريزجو ديرجلا طشو سباقو ةسوسو ةيدهملا لثم نتفلا ءانثأ ىف ةلودلا نم عاض ام

 نينامث ىف ةيدهملا نويسنرفلاو نويونجلا دع ابا ىفو .دالبلا ترهدزاف لدعلاو نمألا داسو

 دعب ما ."/هالؤ3 ةنس ىفوتو ءنيرساخ مهباقعأ ىلع مهدرو هشيج اهنع مهعفادو ,ةعطق

 .ةوقو ةبيه نم اط ناك ام سنوتل داعأ ام

 اده» :باهولا دبع ىنسح نسح ذاتسألا لوقي هيفو ءزيزعلا دبع سراف وبأ هنبا هفلخو

 .ةسايسو ريبدتو لدعب راس ,ةيسنوتلا دالبلا رخافم نم رخفو ةيصفحلا ةلودلا دقع ةرد ناطلسلا

 هيغل كفو .«نارمعلاو ةورثلا ىف اديعب اوأش ةفلبو فانا ىف (ةيسنوتلا) ةيقيرفإ تهدزاف

 نم اورثكأ دق ميلسونب ناكو ءءارحصلاو ةركسبو ديرجلاو ةصفقو سباقو سلبأ رط عاضخإب

 . ادونج مهل لسرأف ىصقألا برغملاب ىنيرملا ساف ناطلس اوخرصتساو مهرافظأ ملقف تاروثلا

 ل نق د لا مهعومجب اوهجتاو ءايركز ىبأ نبا ىصفحلا ةباجب ريمأ مهيلإ مضناو هدنع نم

 ءىنيرملا ناطلسلا نم رأثلا ىلع ممصو 2ىصفحلا رئاثلا لتقو مهمزهف ما .؛/هما1



 م١
 ىذلا لدعلاب مكحي نأ هحصنو هنع افعف ,ةعاطلاب هيلإ لسرأ «ساف» هتمصاع فراش م
 عمسلاب ةيقيرفإ لامش هل ناد نأ دعب هتمصاع ىلإ عجرو .هنودب ةيعرلا ةايح ميقتست ال
 نولتخملا ةةلوتاهدحتاو ةيرس ةريزحتوؤعرا تلف لتحا ما11737؟/ه8170 ةنس ىفو .ةعاطلاو

 اناتسرام ىنبو .روغثلاو لحاوسلا ةيامحل سراحملاو عالقلا نم ةفئاط أشنأ دقو .رارفلاب
 هيف ديشو ةعيدب ةقيدحب هطاحأو سنوت ىف ودراب ةيحاضب ارصق هسفنل أشنأو ,ةزجعلاو ىضرملل
 بالطل ةبتكم هدييشت ةليلجلا هرثآم نمو .ةقينأ قئادحو اروصق نوينامثعلاو نويصفحلا هؤافلخ
 دقو ءاهيلع اهفقو تادلجملا نم افالآ اهل عمجو لامشلا ىلإ ةنوتيزلا عماج ةقورأ دعا ملعلا
 د فوتو «نمالاو :لدفلا" ظيبو ةسئانلا بئارظلا فن اريتك .بعشلا .لهاك قعر نحن
 .ما127 ه1

 خيشلا ةيواز ىنبو ,ةيرصتنملا ةسردملا تيمس ةسردم أشنأو ءرصتنملا دمحم هديفح هدعب ىلوتو

 ةنس نامثع ورمعوبأ هوخأ هفلخو ,نيرهشو ماع دعب ىفوتو سورع نب دمحأ حلاصلا
 وحن ىلإ دتما ىذلا همكح لاوط ةيعرلا رارقتسالاو نمألاو لدعلا للظو م111١

 2 ف نسحلا ىبأ همعل ةروث عمد دقو ما غ14/ ه7 ةنس ىفوت ذإ اماع نيسمحو ةعبررأ

 هتسردم لمكي مو ىفوت رصتنملا هو ناكو ,هتعاط ىلا اهداعاو ناسملت هيلع تراثو «ةياجبو

 ةساردلل افرغو ةالصلل ادجسم اهيف لعج ةريبك ةسردم هسفنل ديشو ءاهلمكأف ةيرصتنملا

 ءاذعلا نما نم ينك اهينكي ام اهيلع فقوو .ءارقفلل موي لك ٌدته اطامسو ةبلطلل نكاسمو
 عماج ةقورأ د ىَف ةيمومع ةبتكم ءاشنإب ىنعو ,نارقلا ةءارقل بتاكم ةثالث ىنبو ,ةبلطلاو

 ةباتك هتانسح نمو .ةيلدبعلا تيمسف هيلإ تبسنو دمحم هللادبع ل هديفح هدعب اهمتأو ,ةنوتيزلا

 عماج ىف هوبأ اهفقو ىلا فراشلا :ةقينت باع ةلدع. نافعا د ا ل نم

 ىذلا دمحم هللادبع ا هوك ةدغب اهيلوووتا رم اتيت دل انكر نبأ ةديفح ةفلخو .ةنوتيزلا

 .انفلسأ اك هدج اهأدتبا ىتلا ةيمومعلا ةبتكملا تأ

 ىنابسإلا لوطسألا سفاني مخض لوطسأ اهل حبصأو اهنأش مظع دق ةينامثعلا ةلودلا تناكو
 :ناوخألا امه رحبلا ءارمأ نم ناريمأ اه ناكو .طسوتملا رحبلا ىف كاذنيح ابروأ ليطاسأ ىوقأ
 ةلودلا باسحل ةنصرقلاب نالغتشي اناكو .ةسوربرب جنرفاإلا هيمسيو نيدلا ريخو ا

 نأ ىلع ةقفاوملا هنم نيبلاط افنآ روكذملا ىصفحلا دمحم هللا دبع ىبأ ريمألا ىلإ امدقتو .ةينامثعلا
 رئازجلا ةنيدم صيلختل ةينابسإلا نفسلا دض ةيرحبلا |هلامعأل ةدعاق ةبرج ةريزج نم اذختي
 كلذ لظو ءضرعلا اذه اههنم لبقو ءامهمئانغ نم سمخلا هل نوكي نأ ىلع نابسإلا لالتحا نم
 اهاذختاو نابسإلا دي نم العف رئازجلا ةنيدم صيلخت نيدلاريخو جورع عاطتسا نأ ثدحو .ةدم
  تناكو .ةيسنوتلا ةب رج ةريزج نع اينغتساو ةيرحبلا اهلامعأل ةدعاق م١101/-ه917 ةنس ذنم
 - ىأرو دمحم هللا دبع ىبأ ريمألا دهعل ديدشلا فعضلاو روهدتلا ىف تذخأ دق ةيسنوتلا ةلودلا
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 نسحلا هنبا هفلخو م1077١/ه3975 ةنس هللا دبع وبأ ريمألا ىفوتو .نيعلا ىأر نيدلا ريخ كلذ

 اهيلإ مض امك ةينامثعلا ةلودلا ىلإ اهمضيو .رئازجلا نم سنوت ىلإ فحزي نأ نيدلا ريخ ىأرف
 نسحلا ىصفحلا ريمألا أجلف م1019/ه31706 ةنس اهيلع ىلوتساو العف اهيلإ فحزو ءرئازجلا

 لخدو ما01//ه9 غ7 ةنس هعم . مدقو .ةميظع ةصرف اهآرف ,اينابسإ كلم سماخلا سولراك ىلإ

 «ءسنوت بهنب هدنحل سولراك ل رئازجلا ىلإ هدنجب نيدلا ريخ ٌرفو .ةونع سنوت نسحلا عم

 ةدهاعم دقعو .هداوق دحأ مكحلا ىف هعم كرش ةأو اهشرع ىلع نسحلا نملعاو ,اهامح ل

 لاوما: عل: نم هيلع هطرتشا ان: ىوس ةيضرتلا ىذملا ل ف نابسإلل لزانتي اهاضتقمب هعم

 لاتق دعبو .نوريثك هيلإ مضناو (ةنوب) ةبانع مكاح دمحأ هنبا نسحلا ىلع راثو ءايونس ةظهاب

 دعا هنا وتو ناويعقلا لا دو هع ةقفف :ةيضحلا نوع | وامور ىننازث لع اول رغما !كفشع

 دق سلبارط لهأ ناكو ناوريقلاو ةبرج ةريزجو 5 ةيدهملا ىلع نابسإلا ىلوتساو .هناكم

 ةنس .ايبيل نع انثيدح ىف انركذ امك اطلام ناسرف مهنع تحازأف ةينامثعلا ةلودلاب اوثاغتسا

 كتفي نأ عاطتسا دقو ءرئازجلا مامأ اطبارم ناك ىذلا توغرد لوطسأ لضفب م1001/ه4

 ابئانو ةينامثع ةيماح اهنم لكب ماقأو نابسإلا ىديأ نم ريتسنملاو ةبرجو ناوريقلاو ةيدهملا

 لسرأف .ةينامثع ةيآلو :ةنحبضاو نايساإلا نم رئازجلا ورح تق"( ةشوراج ىفأ نيدلاريخ ناكو

 ,نابسإلا دض هب دجنتسي هئارزو دحأ م١161 /ه851// ةنس اهيلار ىلإ ىصفحلا دمحأ ريمألا

 ىفامثعلا ناطلسلل اهيف ةعيبلا ذخأو سنوت ىلع هب ىلوتسا شيجب شيجب مدقو ةصرفلا زهتناف

 كرتف :هاطخس: قعأ نيمألا فرعو ةيامحلا اوداعأف هئادعأ نابسالاب ا ىصفحلا ريمألا دجنتساف

 دمحم عضخو .هتامم ىلإ اهب لظو ةيلقص ىلإ ٍلحرو ا 0/1/1 ةنس دمحم هيخأل مكحلا

 ترركتو ءاوتعو افسع اودادزاو ىنولَيّرس تكلا مكحلا ىف نابسإلا كرشأو ,ةينابسإلا ةيامحلل

 ةريبك ةينامثع ةوق ما167/ه ةنس ىف مهيلإ تلسرأف .ةينامثعلا ةلودلاب ا ةثاغتسا

 رحبلا ىلإ دالبلا نم مهتيقب درطو اعيرذ اكتف ةينابسإلا ةيماحلاب كتفف ءاشاب نانس ريزولا ةدايقب

 .هتافو ىلإ اهب القتعم لظف ةناتسألا ىلإ دمحم ىصفحلا ريمألاب لسرأو .هءارو امو طسوتملا

 .اماع نيسمحو ةئامثالث وحن سنوت تمكح نأ دعب ةيصفحلا ةلودلا تهتنا كلذبو
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 ىامثعلا ''ادهعلا

 ,ةينامثعلا ةلودلاب هقاحلإ نلعأ نأ ىسنوتلا رطقلا هريرحت دعب اشاب نانس لامعأ ةحتاف تناك
 ماظنلا ىسري ذخأو ءرئازجلا ىلإ رصم نم ةدتمملا ةيلامشلا ةيقيرفإ ىف اهتايالو ىدحإ تبصاف
 ىف رظنلل ةمكاحلا ةئيهلا هيف عمتجت ىذلا ناويدلا مظنف ءسنوت ىف مكحلا هسسأ ىلع موقيس ىذلا
 دالبلل لعجو .ىابلا مساب افرشم لاومألا ةيابجل بترو .بتاورلا ردقو .ةيالولاو دنجلا نوئش
 تناك نيذلا ةلودلا دنج مهو ,ةيراشكنالا نم ىدنج فالآ ةعبرأ اهدادع ةيركسع ةيماح

 ىلع لعجو ءابروأ ىف اهايابس نمو لوضانألا نم مهبلحت تناكو ,ةيركسع ةيمالسإ ةيبرت مهيب رت
 نم نايعألا ضعب بختناو ءاغألا وه اسيئر مهيلع لعجو «ىادلا» ىمسي اريمأ مهنم ةئام لك
 بطخو تابيترتلا هذه لك ىهنأ املو .همساب ةكسلا برضو .مكحلا ىف ناويدلا ةكراشمل دالبلا
 تنيعو .هتموكحو هتلود راد لوبناتسإ ىلإ داع ىنامثعلا ناطلسلا مساب سنوت ىف ءابطخلا
 ةنس ىلاولا ىلع اوبغش نأ تايادلا ثبلي ملو ءاشاب بقلب ايلاو سنوتل لوبناتسإ
 نوئش ىف ذفانلا ىأرلا هل نوكيل مهدحأ رايتخا ىلع ىأرلا قفتاو م/ه61
 ىلاولا نونيعيو سنوت ىف مكحلا ىلع نوطلستي تايادلا ءالؤه ذخأ ام ناعرسو .,ةيراشكنإلا

 ناكو .ىاد نامتع دالبلا نوئش ىلوت مهتم مهم ىاد ل لوأو : عقاولا لوبق ىلإ ةلودلا رطضتو مهتم

 دّطو تيناآزك نسف م1099/ه٠ ./ ةنس اهالوت دقو ءاشاب 74 اوقفار نيذلا دنجلا ةريخ نم
 2١ نم سنوت ظح مظعو طسوتملا رحبلا ىف ةنصرقلا ىلع فرشأو هدالبلا ىف لدعلاو نمألا اهب
 ' نم مهرايدب ىقب نم نابسإلا جرخأ م9١12١/ه7١١٠ ةنس همايأ ىفو «ةرفاولا اهمئانغ
 نامثع مهمركأو ,ءسنوت ىلإ فالآ مهنم رجاهف ءهرصنتب رهاظت وأ رضع نم لإ نيسلدلألا
 لاومألا مهنم نيجاتحملا ىلع عزوو ىضارألا نم هوراتخا ام مهنم راسيلا ىوذ عطقأ ذإ ءىاد
 . عناصملا نوئشنيو ىرقلاو ندملا اهيف نوسسؤي اوذخأو دالبلا ءاجرأ ىف اورشتناف تاقفنلاو
 نإ لاقيو ,ةيعارزو ةيعانصو ةينارمع ةضهن سنوت ميلقإ ىف اند كلذبو ,نيتاسبلاو عرازملاو

 )١( فراعملا ةرئادو ىرصانلاو ىشايعلا ىتلحرو -سنوؤملا باتك سنوتب ىنامثعلا دهعلا ىف رظنا -
 ةيخيرات عجارم نم اهبامو سنوت ةدام ىف ةيمالسإلا 2للحلاو رانيد ىنأ نبال سنوتو ةيقيرفإ رابخأ ىف

 ذاتسألل سنوت خيرات ةصالخو ىكرتلا رصعلا نع 202-<جارسلا ريزولل ةيسنوتلا رابخألا ىف ةيسدنسلا
 .باهولا دبع ىنسح نسح >> نيسحل نامثع لآ تاحوتفب ناميإلا لهأ رئاشب ليذو
 (سنوت عبط) ىرومعملا رهاطلا قيقحت هجوخ
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 ةنس ىفوت نأ ثبلي ملو ءافلأ نيثالث نوغلبي اوناك ىاد نامثع دهع ىف مهنم نيرجاهملا
 نيرجاهملا لوزن رمتساو ءىاد فسوي هفلخو .سورع نبا ةيوازب نفدو م1١ 7ه69

 سلبارط ىلاو نم ةبرج ةريزج درتسا دقو ءاريفو انارمع اهيلع اوءافأو دالبلا ىف نييسلدنألا

 ريبكلا هعماج هؤاشنإ هلامعأ نمو .رئازجلاو سنوت نيب دودحلا ةيوست ىلع قفتاو .ىامثعلا
 نس كلا ل وطيحألا طور هرشاتلا ىاوسأ هييظعو دبل ةينت: ةيفسؤلل |"ةنيودملا ثيم ةسردمو
 .ةنيفس نيعست ةيرحبلا هتاراغ ىدحإ ىف منغ هنإ لاقيو .دارم هناطبق ةدايقب همايأل

 ةنس ىاد فسوي ىفوتو ٠١ 5٠ه/1771م فايا: قوي هرعبلا متر فازه تاظنتلا ةقلكتو

 لزانتف هتيب ىف سنوت ةيالو لظت نأ ىلع لمعو .سانلا هبحأف ةنمآ ةدغر ةايحب سنوت تعتق
 ىف ايثارو سنوت مكح حبصأ كلذبو .هعينص ةينامثعلا ةلودلا ترقأو ,ةدومح هنبال مكحلا نع
 ىضقت نأ ةيحئابصلا ةبيتك تعاطتساو سنوت ىف ائينه ادهع ةدومح هنبا دهعو هدهع ناكو .هترسأ
 ىف رماغ وأ غباس نانئمطا ىف سانلا شاعو لبسلا تنمأف ةدومح دهع ىف ايئاهن ءاضق ةاصعلا ىلع

 ةقينا ةعموصو سورع نب دمحا ةيواز راوجب عيدب عماج ءانب هلامعا نمو «ميلقإلا ءاحنا عيمج

 ةزيزع هتجوز ترهتشاو .ودراب ىف نييصفحلا روصقب ىنعو .ىضرملل ناتسرامو ةنوتيزلا عماجل

 ناك .ناتسرام ىلع اريبك افقو تسيح اهنأ كلذ نم.:ةريتك رب: لامغأب نامتغ :ئاذلا ةديقح
 نم اسق تيدض ةاعأ كيرطلا ىو نىشواردلا زاد: سس نلذلو «باسعألا ىقرع اها

 ثيدحلا بطلا تقبس كلذبو ءىضرملا كئلوأل احيورت امهيلع نييراضلاو باب رلاو دوعلاب فقولا

 ةنس ىدارملا ةدومح ىفوتو .مهباصعأ ةئدهتو مهتاوادم ىف ىقيسوملا ريثأت نيبت ىلإ
 عمسو .رومألا مامز ىلع ةوقب ضبقو ةريسلا نسح ناكو دارم هنبا هفلخو مماثل

 .هلمع ىف هل انبا سلجأو .مهب لكنو مهيلإ بهذف ىلاولا اولتق سلبارط ىف ةيراشكنإلا دونج نأب

 ىف اوعزانتو ؛ملظلاو ىغبلا مهمايأ ىف عاش ءىس فلخ هدعب ىلوو .م1777/-ه47١1 ةنس ىفوتو
 لعج امم ,ةرم ريغ سنوت اهدونج تلخدو .رئازجلاب مهضعب ناعتساو مكحلا ىلع ءاليتسالا
 ةلودلا تضرقنا كلذبو .م70١/ه4١١1 ةنس مهئارمأ رخآب كتفي فيرشلا ميهاربإ ىادلا

 .فيرشلا ميهاربإ اومزهو ,ةيسنوتلا دالبلا ىلع ةركلا نويرئازجلا دواعو .ةيدارملا

 ةلودلا دانسإ ىلع مهتملك تقفتاو .مهريغو خويشلا نم سنوت ىف دقعلاو لحلا لهأ عزجو
 ادب دجي ملو .ةيدارملا ةرسألل ةفلتخم ةيرادإو ةيب رح فئاظو دلقت دق ناكو ىلع نب نيسح ىابلل

 ةنس لوألا عيبر ىف هوعيابو سنوت لهأ هب حرفو .مهتدارإو نور ىلع لوزنلا نم

 ١7ه/يولية ١7١6م. شيجلا ثبلي ملو ءاهعالق نيصحتو سنوت روس حالصإب هلامعأ أدبو
 ىلإ نويرئازجلا رقهقتو .نويسنوتلا تبثو برحلا ترادف سنوت نم برقلاب مّيخ نأ ىرئازجلا
 رجاتملاو عرازملا تشعتناو ةنمآ ةدغر ةايح همايأ ىف شيعي ىسنوتلا ميلقإلا ذخأو .مهدالب
 . نم لك ىف ةسردم أشنأ اك نيتسردم سنوت ىف ًأشنأف ,سرادملا ءاشنإب ىنعي ذخأو ,عئاصملاو
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 .ادجسمو ارصق هب ىنبو هتموكحل ارقم ودراب رصق دخن او ,ةطفنو سقافصو ةسوسو ناوريقلا

 هرمأ لوأ ىف دلو هل نكي ملو ,هترسأ ىف ةيثارو سنوت ةيالو تلعجف ةينامثعلا ةلودلا هنع تيضرو

  5لقنف ,ىلعو دمحم هينباب قزر مث هدهعل ايلو هلعجو هتيبرتب ىعو هدمت نب ىلع هيخأ نبا

 ء.اشابلا بقل ةينامثعلا ةلودلا نم يا نبا ىلعل بلجو ديشرلا دمحم هنبا ىلإ هنم دهعلا ةيالو

 هدماو دمع ةيطاقم لغ قاقتفلا اهنكاس هفعتقا  قاوحلا لإ لضوو: :انضاح لظ ابلغ .قكلو

 ةنس هيلع رصتناو همعل شيجب ىقتلاو ىسنوتلا ميلقإلا ىلإ هب فحز .رارج شيجب
 / ١ ىدؤي ىنامثعلا رئازجلا ىلاول اعبات حبصأو ,ةيالولا راعش دلقتو سنوت لخدو ماا هر/ه1

 نبا ءاقلل اشيج دعي ذخأو ناوريقلا ىلإ هينبا عم اجن هنإف ىاب نيسح همع اما ,جارخلا هيلإ
 رئاودلا ترادو ناوريقلا ىبونج ناشيجلا ىقتلا م1781/ه1161 ةنس تناك اذإ ىتح هيخأ

 ةراحبلا ناكو .عزانم نود سنوتل ايلاو ىلع حبصأو .ةكرعملا ىف لتقو نيسح شيج ىلع
 سأر ىلع سنوي هنبا ثعبف ,ىسنوتلا رطقلل ىبرغلا لامشلاب ةقربط ىسرم ىف نوميقي نويونجلا

 نيب قاقش ثدحو .ةيراجت زكارم اهب اوماقأ مهراوجب ةيرق ىف نييسنرف درش (ك مهدرش شيج

 هلو ةيوقللا ةاساردلا ىف اممستم انتاع لع ناكر نبا لع رئاوذلا ةتزادو ابزاهو.ةةيباو:قبآلا
 اهناو :ةسيفن ةبتكم ودراب رصق ىف عمجو ,وحنلا ىف كلام نبال ليهستلا باتك ىلع ريبك حرش

 ءابدألل ايعار ناكو .زاجحلا ريب ىتسردمو ةيناميلسلاو هيلإ ةبسن ةيشابلا : هتمصاعب سرادم عبرأ

 اهيبأ لتقم دعب اًرف دق نيسح همع انبا ناكو .ىغرولا دمحو بارغلا ىلع لاثمأ نم ءارعشلاو
 اعقب نا ايفان تاغ احس |: انناعب نك ةطدم ك ادع ةازحو نورك رتل انهنل اون ويدعم نئارخا لإ
 |مهعم لسرأو ءامهرأتب امهذخأو امهمع نبا ىلع اهترصنل اشيج |مهعم لسري نأب ىكرتلا ىلاولا
 مر ا ةنس اتيمتسم اعافد ىلع اهمع نبا عفادو ءسنوت هب ارصاح ءارارج اشيج

 .ةكرعملا ىف اعي رص رخو

 برضلاو نيحلتلاو ىقيسوملاب اعلوم ناكو ,سنوت ٌّىسرك ىلع ديشرلا دمحم همع نبا عب رتو
 ةنس ىفوت نأ ثبلي مو ءىلع هيشأل ةلودلا نوفق: رقيذت -كرتف .:تالآلا :هفلتخم .لغ

 15ه/١701م ىف رشتناو ,ةعانصلاو ةعارزلاو ةراجتلا ديضعتب متهاو ىلع هوخأ هفلخو

 فاعضلل ةيكت أشنأ اك :ةديدجلاب تبقل ةسردمو ةيعرش ةمكحم نوت ف أشناو: :نمآلا نطقلا
 نم ةعامج اهيلإ داق نيجاتحملل ءاذغلا مدقت تذخأو اهؤانب مت املو .ءاسنلاو لاجرلا نم ةزجعلاو
 ديد ةةمكيم. _.لئادأ 3 دكدعو دج .نهمتطأو عب :نيلجوب ملا دقاق. .ىدعلا
 ةيسنوتلا ةموكحلا قداصت ملف اهتاكلتممب اكيسروك ة ةزيرع اينيرف ةقحلا نأ ما/8/ه
 سنوت ىلإ مهلمح نمم ةريزجلا كلت را ةنيسارلا ةيييمملاب تفرع الو قاحلإلا اذه ىلع

 ىلع لبانق اهوطسأ قلطأو نش ىلع برحلا اسنرف تنلعأو .اهتنصارقو طسوتملا رحبلا ءارمأ

 سنوتو اسنرف نيب حلصلا مر تاللاصتا دعبو ترزنبو ىداولا قلحو هسوسو ريتسنملا روغت |
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 ىف هعم ةدومح هنبا كرشأ مسجلا هنم نهوو نسلا هب تمدقت الو .م١177/ه181١1 ةنس ودزابب

 هنبا هفلخو .م781١/ه97١١ ةنس ىفوتو ,تقفاوف كلذ ىف ةينامثعلا ةلودلا بتاكو ءمكحلا

 هدهع ىفو ةديدس ةرادإ ةلودلاو مكحلا ةرادإل هدادعإو هتيبرتب ىنع دق هوبأ ناكو .ةدومح

 ىلإ ةيردتكسإلا نم مهعئاضب لمحل ةنيفس ةيقدنبلا ةراحب ضعب نم نويسنوت ةراحب رجأتسا
 نجسلا ىف مهب جزو نييسنوتلا ىلع اهيلاو ضيقف .ةطلام ىلع ةراحبلا مهب جّرعو ,سقافص
 ةمصاعلا ىلإ نويسنوتلا راجتلا داعو .علَسلا نم مهعم ام قارحإب رمأو مهيف ءابو روهظ ةجحب
 عاض ام ةميق هتيروهمج ىدؤت نأ ةيقدنبلا ةيروهمج بئان نم بلطف ,ةدومحل اوملظتو ءسنوت

 برحلا سنوت نالعإ ىلإ عازنلا اذه ىضفأو ,ىراجتلا نوناقلا ىضتقمب نييسنوتلا راجتلا ىلع
 ةمارغلا عفدب ةيقدنبلا تيضرو ءاهوطسأ كلذل تزهجو م1740/ه١7٠١غ ةنس ةيقدنبلا ىلع

 ىلع سلبارط ىلاو سنوت ىلع دفو م7460١/ه9١١1١ ةنس ىفو .نيتموكحلا نيب حلصلا دقعناو

 ىلوتسا دق لغرب ىلع ناكو .هدومح هلابقتسا نسحأف ءاهيف لغرب ىلعل ةروث نم ارارف ىلنامرقلا
 درجمب اهدرتساف ىسنوتلا لوطسألا ةدومح اهيلإ لسرأف .ةيسنوتلا ةبرج ةريزج ىلع اضيأ
 رقأو لغرب ىلع رحدف سلبارط ىلاو عم شيج سأر ىلع هدأوق دحأ لسرأو .اهمامأ هروهظ

 ةنس رئازجلا نيبو هنيب برحلا تبشنو .اروصنم ارفاظ شيجلا داعو .ىلئامرقلا ىلع اهيلع

 0ه/١18١7م .اقحاس اراصتنا هشيج رصتناو ةركلا ةدومح داعأو ىلوألا ةلوجلا مهل تناكو

 .ةريبك ةيلود ةناكمب ةدومح دهع ىف تيظح سنوت نأ ىلع لدي كلذ لكو

 ةيامن ىلإ اريبك اطاشن اهب ةراجتلاو ةعانصلاو ةعارزلا تطشنو نمألاو ءاخرلا اهيف مع دقو

 نييرصملا راصتناو رصم ةيسنرفلا ةلمحلا لوزنل ارصاعم ناكو م4١18/ه1119 ةنس همكح

 ةفينع ةزه مهنادلب عيمج ىف برعلا زه راصتنا وهو م١180/ه10١7١ ةنس امساح اراصتنا اهيلع

 مهنايك هيف نيرعشتسم ثيدحلا مهرصع نوفرشتسيو ليوطلا مهتابس نم نوظقيتسي مهتلعج

 - لواحيو سنوت ةيصخش - ةوقب - رعشتسي ةدومح ىابلا ىرنو .ةيمالسإلا ةيبرعلا مهتيوهو
 نييسنوتلا دينجتب رمأيف ,ةيلاوتم ابقح نوينامثعلا اهرمط ىتلا اهاوق اهيلإ ديعي نأ - اًداج
 اينطو الثم هسفنب نييسنوتلل برضو «ةيكرتلا ةيماحلا وأ كرتلا عم مكحلاو شيجلا ىف مهكارشإو

 اهتاريخ نم الإ معطي نكي ملو سنوت تاجوسنم نم الإ سبلي نكي ملف .همعطمو هسبلم ىف ايرك

 عساتلا نرقلا ىف ثيدحلا رصعلا هدلبب هدومح ىادلا أدتبا كلذبو ءارخافم كلذب ايهابتم اهتابيطو

 .اديدس اميوق اءدب رشع



 ىسنوتلا عمتجملا

 نأ .لبق: انروقوب ةلابجأ ةققرأ رمضو ىيقوتلا طفلا قكنم نلا لوألا نضتعلا: وه ريربلا

 انطومو الصأ نويقيرفإ مه ليقف ءمهبسنو مهلصأ ىف نوخرؤملا فلتخاو .ددج رصانع هلزني

 قيلامعلا نم مهلصأ نإ لئاق نمو ءنميلا نم مهلصأ نإ لئاق نمف ءنويويسآ مه لب ليقو

 مهنإ لئاق نمو ,قيلامعلاو ناعنك نم طالخأ مهنإ لئاق نمو «ةيقيرفإ ىلإ ماشلا رايد نم اولقتنا
 ٠ نأو نيطسلفل اخأ ناك غيزام مهدج نإ لئاق نمو .ناليع نب سيق دلو نم لامشلا برع نم
  كلذب مهو ءماح نب ناعنك نبا ناك غيزامو .ةيقيرفإ ىلإ رصم اوقرتخاو ماشلا اوحراب هءانبأ .

 اهنأب ربربلا بسن نايب ىف اهلئاميامو ءارآلا هذه ىلع نودلخ نبا قلعيو ,نويماس ال نويماح
 ضرألا بناج تألم ماوعو ممأ ىلع ةلمتشملا (ةيربربلا) ةمألا هذه لثم ذإ ةفارخ ثيداحأ»

 مهميلاقأو مهدالب ىف نوفورعم رب ربلاو ,روصحم رطقو رخآ بناج نم ةلقتنم نوكت ال (ةيب رغملا)

 قلعتلا ىلإ انجوحي ىذلا اف ,مالسإلا لبق ةلواطتملا باقحألا دقي مالا قم مهراعشب نوزيمتب

 فيضيو «برعلاو كعلا خرم ةماو لوح لك ى ةلخلا جاتُحي الو مهتيلوأ نأش ىف تاهرتلا هذهم

 لثم برعلا نم مهنأ مهوعش ضعب ىف نومعزي ربربلا ةباسن نإ» هلوق كلذ ىلإ نودلخ نبا

 ايا نودع زي ةعانز لكوب ةديك قم اننا قومعزيب ةراوه» لكو. نيم نم'اعأ نومعز ةناول

 ةنسلأ ىف) ةمجعلاو ةناطرلا هب تدهش ىذلا قحلاو .معازم اهلك هذهو ..ةعبابتلا اياقب نم

 ذإ ,تاهرتو معازم هنأب هلك كلذ فصو ىف قحم نودلخ نباو .«برعلا نع لزعمب مهنأ (ربربلا
 لثم ةليصألا ةقيرعلا ماعلا بوعشل هاضم ليصأ قيرع بعش مه ذإ ءهلك كلذب ربربلل ةجاح ال

 ديشرا رغبكلا برقلاو:هتلاثلا كا ةتاهلازيغ. ةزملا' ىنوتت ةاكسلا“ رضاع ىف: نا 3
 برغملا. خيرات كلذك ءلوألا ءزجلا :ىروضانلا نع تاقرو باتكو .نودلخ نبا خيرات نم سداسلا

 ١ .أهدعب امو ا كيفشن ربو زوبدل ريبكلا ,قسح (نسح ذاتسألل ةيقيرفإب ةراضحلا
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 تافؤزلا نأ نونظملاف ريرزبلا مسا مهنيسسم انآ ةوزلاو سرفلاو ةيرضملاو: ترغلا -
 سا 0 1[ تروا 8 ةماذخا مهيلع وقلما نيذلا 5 نانويلا

 ا اس ىلا اذه ةملكلاو ءةمهبم :

 لبق رشاعلا نرقلا ناك اذإ ىتح ةليوط اًدامآ ةيدقلا بوعشلاب نولصتي ال ربربلا لظو

 نوب وجي - اًيحالم اًبعش اوناكو - نانبل 0 ا ديبار داليملا

 اولزنف « سن وت 0 ٠ دإ تراست دك رمو 0 اهيف مهسفنأل 8 تينسلا 0 م عمو

 مهرتلا نم ريتك اطول, ةةيلابللا نمنوت ةظم ني يوتلاب :ةضاطرت ةنيدع هيفا اوسع

 مهوملعو مهو رهاصو مهب اوجزتما دفو ءرب ربلا نمو مهنم اشيجو ةلود هم اوأشنأو ,ةيقينيفلا

 ةقمعتملا مهلفاوق مهيلإ تلقنو ناحشألا سرغو ضرألا ةحالفو علسلا لدايتو ةراحتلاو ةحالملا

 دجوي حبصأ كلذبو .مهتنيدمب لوزنلا ىف دوهيلا ضعبل اوحسفو ,جونزلا نم اًريثك نادوسلا ىف

 ىقينيف رصنعو نيلوألا اهناكس نم ىربرب رصنع :ناكسلا نم رصانع ةعبرأ مهدهعل اهيف

 اهضاقنأ نم ىنبتو «:ةجاطرق ىلع امور ىلوتستو نمزلا روديو ؛ىدوهب رصنعو ىجنز رصنعو

 ىلإ ن نيريثك اددج و 0 فيضتو ؛ةريثك ةينامور 0 0 ,هديدح ا

 .داليملل 25 ةنس سنوت ىلع لادناولا و ىلوتستو ةيناث ةرود نمزلا روديو .ةريثك ةيدوهم

 ىتح نويطنزيبلا مهفلخيو ءاًديدج ايناملأ اًرصنع دالبلا ىلإ نيفيضم 074 ةنس ىتح اهب نولظيو

 .ىقيرغالا ىطنزيبلا رصنعلا مهرودب نيفيضم 7577 ةنس

 اضقلل وأ حتفلا لامكإل شويج ىسنوتلا رطقلا ىلإ ُمُدَقَت لظتو .ىبرعلا حتفلا نوكي مث

 .برعلاو مالسإلا دض ربربلا تاروث دمختو .ءىرجهلا لوألا نرقلا لاوط تاروثلا ضعب ىلع

 نالسرت ةيسابعلاو ةيومألا ناتلودلا لظتو .ربربلا نم جراوخلا تاروث ىناثلا نرقلا ىف لعتشتو

 ارقتسم تحبصأو ةيسنوتلا ةيقيرفإ ىف رقتسا شويجلا هذه دونج نم ريثكو .اهدامخإل شويجلا
 دونجلا ضعب اهتكس دقف م١7/ه٠6 ةنس ىف ناوريقلا ةنيدم عفان نب ةبقع سسأ ذنم هل

 ضعب ىف نكسي شويجلا هذه دونج نم ريثك ذخأو .ارقمو مهل انطوم اهوذختاو مهرسأو نيحنافلا

 برعلا نم رصانع مضت شويجلا هذه تناكو .ةيبرعلاو مالسإلا رشن ىلع الماع سنوت نادلب

 هذه لكو رصمو ماشلاو قارعلا ىف نيدفارلا ناكسو ناريإ :ةحوتفملا ةيمالسإلا دالبلا نمو

  ,ةغللاو نيدلا نم مهنيب عمجي ام مكحب اًعيرس اجازتما سنوت ىف ربربلاب جزتت تذخأ رصانعلا .



 ١ع
 تكراش لب .بسحف ةيب رعلا شويجلا ىف اهنم مظتني ناك نمي جازتمالا اذه ىف رصم كراشت مو

 ىف ةدعاسملل اهبلط ةيطبق ةرسأ فلأب م110/هالا ةنس نامعنلا نب ناسح دهع ىف اًضنأ
 لسسوملا  رسلا وونع ووو :اهلخا رس هنن نيكس. ىلا" فل رطبا قلل ةغاتضو اد نصسات

 سرحلا ىف ةبلاغألا رثكتسي بلغألا ميهاربإ ذنمو «ةجاطرقو سدارو سنوت نيب اهعزوو هتءاجو
 تاريخ ةرثكلو .فالآ ةسمخ نم رثكأ ميهاربإ دهعل اوناكو ءجونزلا نم اظياور قيل اقنضل |! قف

 .نوريثك اهنم اهزني لظ دوهيلاو ىراصنلل مالسإلا ةلماعم نسحو اهتابيطو سنوت

 ىلا ةيبارعألا ةرجحلا عومج ىسنوتلا رطقلا لخدت ىرجهلا سماخلا نرقلا فصتنم ىفو

 نأ دبالو ءنويلم فصن وحن - لاقي ايف - غلبت تناك ىتلاو ,ىضاملا لصفلا ىف اهنع انثدحت
 نادلب تحبصأ دقل ىتح اهعورزو اهوهسو اهئادلبو سنوتب اهاصع تقلأ مهنم ةريبك ريهامج
 نم ليلق ريغ ةريبكلا ةرجهلا هذه تبّبس اقحو .مهيديأب لخادلا ىفو لحاسلا ىلع ةفلتخم
 ةخرتم كنا ةيدملا هذه افا قد هريس ةنقن بو .نكلون :يضوفلاو: ةالبلا ىف تارطغالا

 نم ةيب رغملا دالبلا ىف نورقتسي اوناك نم نإف .هعيمج ىبرغملا ىقيرفإلا لامشلاو ربربلا بيرعت
 ربربلا عومج ىلإ سايقلاب ةلق اوناك نييرجهلا نيلوألا نينرقلا ىف ةيزاغلا ةيبرعلا شويجلا
 ايئابغ ريربلا بره ةرجملا هذه تقدح اذإ حب .ءاقيطي سربلا ءترعت ناك كلذلو ةديدعلا
 يرق هموت ال ميصأ .قح..:ةرفاعموب ةيعرعم ثررالاو  اوهيزتا .ذإ ءايرع اع: اوحيسأر
 ةمحانلا :داذع+ قنا وراص مينإ :ةلئاق ةزاوه ةليبقا 3 :قودلط. نبا كلذ روصتو «ىربوو قرع
 ةسراممو لبإلا بسكو ليخلا بوكرو مايخلا ىنكسو ٌىزلاو ةغللا ىف ميلس ىنب (ةاعرلا)
 ةيبارعألا ةرجهلا هذه نأ قحلا ىفو .برغملا ءاجرأ لك ىف ربربلا عم بارعألا اذكهو .«بورحلا
  فيضأ ابعش تناك لب ءرصانع نم سنوتب ناك ام ىلإ فيضأ اًديدج اًرصنع نكت مل ةمخضلا

 ةنس ةيلقص ىلع نامرونلا ىلوتسيو .اًدحاو اًبعش نابعشلا حبصأو هيف جمدناو بعش ىلإ
 4ه/٠١97م.

 ثدحت ىتح ةيصفحلا ةلودلا سسؤت داكت الو نييلقصلا اهئانبأ نم ةرثك سنوت ىلإ دوعيو
 ذخأيو ,ءىرخأ رثإ ةدحاو ىراصنلا نابسإلا رجح ىف مهندم طوقس ةبكن ىربكلا سلدنألا ةبكن

 سسؤم مهب بحربو ءسنوت ىلإ مهنم نوريثك هجتيو ,ىصقألا برغملا ىلإ ةرجهلا ىف نويسلدنألا
 اك ,ةيملعلاو ةيبدألا نيتكرحلا ىف مهئابدأو مهئاملعل ناحسفيو ءرصنتسملا هنباو ايركز وبأ ةلودلا
 عباسلا نرقلا لاوط ديازتلا ىف مهدادعأ ذخأتو ,مهنم تاعانصلا باحصأو عارزلل ناحسفي

 "ذل وه نه قوريتك ناكو :ةيسنليو ةيلييش| لدم: ةيسادنالا' نادلبلا طوقس عم ةصاخو .ىرجفهما

 لوصأ ىلإ نوعجري نم مهنيب ناكو ءةيربربو ةيبرع لوصا ىلإ نوعجري نيرجاهملا نييسلدنالا .



 ١غ
 منيب ناك اي ريالا ةحتافلا شويجلا عم اع م مهؤابآ مدق نم ,ةيناريإ 1 عاش وأ ةيرسعم

 اوغلب مهنإ ليم 161/00 ةس ةطانغ 0 د نيرجاهملا ءالؤه

 نم ةيقب نابسإلا ىفن م9١17/ه157١1 ةنس ىفو .نوديزي وأ فلأ ةئام وحن خيراتلا اذه ىتح

 داو ةئمرو عيتم سرت لإ مدل هلال اتا ءرصنت نلعأ نم الإ نيملسملا نم اهب ناك .

 ةشيعملا مه اوحاتأ نيذلا ند لا فقل ان دعس هدو هل ا نب هك قسم ذل

 قاقزو نبل دن الا ةموح :نايح ةمصاعلا سنوت ىف مهير وسيم ناك ىتح ءندملا ف منيب ةعركلا

 مهتاعانص اهيف اولواز ةمصاعلا نم برقلاب زكارمو ىرق عانصلاو لامعلل تسسأتو ,ءسلدنألا

 الايتت هايملا ةريزغ ةبصخ قطانم ىف مهنم نويورقلا لزناو ءاهريغو ةيريرحلا تاجوسنملا نم

 اماع نيعبرأ وحن سنوت اولتحا نيذلا نابسإلا نأ دكؤملا نمو .ةدرجم رهن فافض ىلع
 طسوتملا رحبلا ىلإ اشاب نانس مهدرط نيح ةينابسإ ارسأ مهءارو اوفلخي مل (ه981-440)

 ارو

 مضت تناكو .ةيراشكنالا نم ةيركسع تايماح مل نوذختي ىنامثعلا دهعلا ىف ةالولا ناكو
 نم اهشويح:قرساو ةينامتعلا ةلودلا ءاحتا .قلعنم نم ةعوتشم: اًساتخاو لوضانألا نم اكرت

 ىلإ مهنم فالآ ةعضبب لسرتو .ةيركسع ةيمالسإ ةيبرت اعيمج مهيبرت تناكو ةيبروألا لودلا

 تالص سنوتب مهتطب رف تايسنوت نم نوجوزتي اوناكو «ةيبرعلا دالبلا ضعب ىلإ لثملابو سنوت
 عاطتسا دقو .ةراحبلاب نيينامثعلا قذح :نيببسل ذئنيح ةنصرقلا ةكرح تعستاو .ةقيثو ةيلئاع

 ) ىرجحلا رشاعلا نرقلا ىف طسوتملا رحبلا اولعجي نأ امهاثمأو جورعو (ةسوربرب) نيدلا ريخ
 اوناك نيذلا نييبروألاو نابسإلا نم نيرجاهملا نييسلدنألا ظيغ ىناثلا ببسلاو ءاينامثع اًرحب

 «مهوف ربسو مهو رسأيل مهيلع كرتلا ةراحبلا رودص نورغوي اوناكف .بورحلا ىف مهنودعاسي

 مسرور نايس يك نووي ناكو ءانايحأ فالآلاب رحبلا نم مههوجو ىلع مهتوبحسي اوناكو

 ارد نو مهتايرح مهيلإ و مرا نوقنتعي انامرونو نييتيركو نيينانويو نييلاطيإو
 ةيقيرفإلا رصانعلا هذهو .ايلع بصانم انايحأ سنوت ىف نولوتي اوناكو .دالبلا لهأ ىف نوجدنيو

 ةلالد : ناتلالد اه رصعلا اذه ىلإ نييقينيفلا مايأ ذنم ,ةرثكلا 3 ةطرفملا ةيبروألاو ةيؤيسألاو

 ٠ قباستت بوعشلا نم أًريثك تلعج ىتلاو سوت اهب تفرع ىلا قزرلا تابيط ةرفو ىلع ىلوأ

 كلت هتلمح ام ىه ةيناث ةلالدو نمزلا نم اًيقح وأ ةبقح اهب ثكملا ىلع انايحأو اهب لوزنلا ىلع

 مب اًئاد ظافتحالا عم اهتايح ىف ريثأتلا نم ليلق ريغ اهل ناك تاراضح نم سنوت ىلإ بوعشلا
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 نويجاطرقلاو نويقينيفلا اهالوأ دقو ,ةعارزلاب ةنمزألا رم ىلع - ىسنوتلا رطقلا ىنع

 مهنطوم نم اهيلإ اولمح دقو .ةعونتم لوقبو بوبح نم ةرفو جتنت اهوأر ذإ ءاًريبك اًمامتها
 . ةعارزلاب مهمامتها ىلع - حوصو ىف - لديو زوللاو نيتلاو موركلا اضيأ ارو ءنوتيزلا ةرجش

 نأو 118808 نجام ىمسي ىجاطرق ملاع هفلأ راجشألا سرغ ىفو اهيف ىملاع باتك مدقأ نأ

 ةنس اهيلع اولوتسا نيح مهتغل ىلإ سيفنلا ىعارزلا زنكلا اذه ةجاطرق نع اولقن نامورلا
 ,هايملا بلجل تاونقلا اه اورفحو ةعارزلاب - نييجاطرقلا لثم - اونعو .داليملا لبق 7
 .ةيسنوتلا ةيقيرفإ ىف ةمئاق هدهاوش لازتال امم .ضاوحألاو تانازخلاو جيراهصلا اهب اوماقأو
 ىنُع دقو .مهدازو مهتوق اهنمو ,مهشاعم ىهف .ةعارزلاب نونعي ةيمالسإلا دوهعلا ىف اهلهأ لظو
 قب اينيرضو هابملا ثلحو ىضارألا قرل اونوك مهنأ كلذ ىلع لدي اممو «ةريبك ةيانع ةبلاغألا اهب
 «هايملا بحاص» هومس افرشم ا اونيع ,ةريبك ةرادإ تاياقسلا ىف اهعيزوتو جيراهصلا

 نم هوفاضأ أم م عم دالبلا ىف نويطنزيبلاو نامورلاو نويجاطرقلا هفلخ ام لك كلذ ىف اولغتساو

 لكب مهروجح ىف ىقلت ةيسنوتلا دالبلا لعج امم ,ةديدج تانارخو ضاوحأو بيلاودو تاونق
 ىف هاغلبي مل اهلعل اًراهدزا راجشألا ةسارغو ةعارزلا اهيف رهدزتو ءرامثلا تابيط نم عيطتست ام
 ل ةبلاغألا ذخأو ,ءشيعلا نم ةينهلب ق شيعت دالبلا تذخأو .روضعلا نم رصع
 مهتدعاس امك .ةطلامو ةيلقص هب اوحتف ىذلا مهوطسأ ءانب ىف ةميظع ةدعاسم مهتدعاس .ةلئاط
 ىتلا ةداقر ىه ةيناث ةنيدمو ةيسابعلا ىه ةنيدم ءانب ىف لب ءبسحف روصق وأ رصق ءانب ىف ال

 ايش قرا ألو ءاوه لدعأ ةيقيرفإب سيل» :كلاسملا هباتك ىف لاقف .ىركبلا ديبعوبأ اهراز
 ريغ نما رفعسف اكعانف لاو أل ايلخم قفا نورك ذو 0 بيطأ الو
 لضفب نامزلا نم انرق ةيسنوتلا دالبلا تلظأ ىتلا ةبلاغألا ةلود امهتنب ناتريبك ناتنيدم :«ببس
 تاحاولاو بسابسلا ىف ندم انتيقل لخادلا ىلإ سنوت ىلامش انكرت اذإو .اهتاريخ نم تنج ام

 نيتلاو شمشملاو موركلاو ةرمثملا نيتاسبلا نم اهب ال مهتلاحرو برعلا ويفارغج اهب هون ام اًريثك

 نع تاقرو باتكو رانيد ىبأ نبال سنوتو ايقيرفإ ١ ىركبلا ديبع ؟ كلاسملا ةشيعملا ىف عجار )١(
 نسح ذاتسألل ةيسنوتلا ةيقيرفإ ىف ةيبرعلا ةراضحلا 2 باتكو ىراذع نبال برغملا نايبلاو ىناجتلا ةلحرو
 .باهولا دبع ىنسح رابخأ ىف سنؤملاو نازولا نسحلل ايقيرفإ فصو
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 ىحاوتلا ف ةطاحو + تاهملا: ضعبو ةرينك اذاباو اناردغ انه نإ قول وقيو :عقتسقلاو ةوللاو

 راقبألاو منغلا ناعطق اهاعرتو شئاشحلاو باشعألا اهيف ومنت ةعساش تازافم - ةيقرشلا

 .ليخلاو لبإلاو
 .ىرجطلا سماخلا نرقلا فصتنم ىتح ةيجاهنصلا ةلودلا رصع ىف ةرهدزم ةعارزلا تلظو

 معي ْذخَأو ةيصفحلا ةلودلا تناك اذإ ىتح .ةيبارعألا ةرجملا عم ساكتنالا نم ليلق ريغ اهباصأو

 ىلإ دالبلا ىف ةعارزلا تداع ةيناغ ىنباو شوقارق تاكرح دعب دالبلا ىف رارقتسالاو نمألا

 نبا لوقيو ءرصنتسملا هنبا ةيانعو ىرلا نوئشب ايركز ىبأ ةلودلا سسؤم ةيانع لضفب راهدزالا
 نمزلا ىف ةجاطرق ةنيدم ىلإ ءاملا اهيلع ىرجي ناك ىتلا تاونقلاو ايانحلا ءانب لمكأ هنإ رانيد ىبأ

 لبج نويع نم اهيلع ءاملا ىرجأو ءاهنم دسف ام حلصأو (نامورلاو نييجاطرقلا مايأل) لوألا
 عماج :ريبكلا اهعماجو اهتاياقسو اهعورزو اهتاتنجو سنوت ىلإ ىبرغلا بونجلا ىف ناوغز

 عورز نم ىرجحلا رشاعلا نرقلا ىف سنوت لوح دهاش امب نازولا نسحلا هّونيو .ةنوتيزلا
 ةليلق تايمكب ةعئار هكاوف جتنت عادبالا ىف ةياغ عرازم سنوت جراخ ىف دجوت » :الئاق نيتاسبو

 ,نوميللاو لاقتربلاب ةعورزملا نيتاسبلا نم ىصخي ال ددع كانهو .ةدوجلا ةياغ ىف اهنكلو
 نيتاسبلا دجوت صوصخلا ىلع ودرابلا ىعّدي ىذلا ناكملا ىفو ,ىرخأ ةليمج روهزبو دورولابو
 تانجب ىرجهلا رشع ىداحلا نرقلا لئاوأ هنمز ىف رانيد ىبأ نبا هونيو .«ةمخفلا روصقلاو

 «رصح تحت لخدت ال ذإ فصولا هزجعي اههكاوفو اهرامث ىأر نم نإ لوقيو ءاهنيتاسبو سنوت

 هعم عابي ام فالخب بنعلا نم لمح فلأ نم ديزأ فيرخلا لصف ىف اهيلإ لخدي» :اضيأ لوقيو

 ىف ريبك لضف سنوت ىلإ نييسلدنألا نيرجاهملل ناك بير نودبو .«امهريغو خيطبو نيت نم

 مهنم نورجاهملا دادزا نيح اًراهدزا ةعارزلا تدادزاو ,ةيصفحلا ةلودلا رصع ذنم راهدزالا اذه

 رم اك فسوي ىادلاو نامثع ىادلا دهعل اهدعب امو م9١17١/ه7١١٠ ةنس ىف ةطرفم ةدايز

 نوريثك رقتسا دقو .فلا ةئام نم رثكا كاذنيح غلب مهددع نإ لاقيو ءىضاملا لصفلا ىف انب

 ءاحنأ ىف مهنم ضعب لزنو «ةدرحم رهت لوح ةيلامشلا ةيصخلا قطانملا ف - انفلسأ ابك - مهنم
 حوفسب ةبعص نكامأ ىف مهضعب لزنو ءحيرلا نيحاوط قيرط نع اهوجرختساف هايملا ةليلق
 عورزو تانج ىلإ هب اورقتساو هيف اولزن ام لك اوليحي نأ - مهدجب - اوعاطتساو .لابجلا

 اناقلت [؟ ناكم لك ىف قتسفلاو زوللاو لاقتربلاو نوتيزلا راجشأ اناقلتو .نويعو تاونقو
 لفاوقلا عم اولغلغت نامورلا نأ ودبيو .ديرجلا طش ةقطنمو تاحاولا ىف ةصاخو ,ليخنلا راجشأ
 ىتح .ةلواطتم انورق لب انرق ال مالسإلا دعب اهيف مهنم نو ريتك لظو ةقطنملا هذه ىلإ ةيراجتلا

 ىف اهلجس ىتلا اهل هترايز ىف لوقي ىرجهلا نماثلا نرقلا لئاوأ ىف اهراز ىذلا ىناجتلا ىرنل
 .اوناك نيذلا مورلا اياقب نم ديرجلا دالب رثكأو (ديرجلا طش ىبرغ) رزوت لهأ نإ» :هتلحر
 .ةينيتاللا ملكتي لازي ال ناك مهضعب نإ لوقيو « ىمالسإإلا حتفلا لبق ةيقي رفإب
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 ةدادحلاو ةراجنلاك ميدق نم - ةيوديلا ةصاخو - تاعانصلا فلتخم ىسنوتلا رطقلا فرعو

 كنزلاو ديدحلا»و صاصرلا لثم ةريثك نداعم اهب ناكو .نداعملا جارختساو نوتيزلا رصعو .

 اهنوصخي ةبلاغألا ىرنل ىتح .ةليلق ريغ ةيلام دراوم رطقلل تحاتأ بهذلاو ةضفلاو قبئزلاو
 اع رطقلا ىبرغ ف « ةجاطرق» ترهتشاو « نداعملا بحاص» : : هومس فظوم ىلإ ودعم ةرادإب

 حيتافملاو لافقألا لثم ةفلتخم ةيديدح تاعانصل اهناع يدلل ندعم مع اوف جرختسي ناك

 زتراكلا ندعمب رطقلل ىقرشلا بونجلا ىف ةوازفن ميلقإ نم « ةرط» رهتشاو .دفاونلاو باوبألاو

 ىلطم ريغو ايلطم فزخلا ةعانص تاعانصلا مهأ نمو .ةيرولبو ةيجاجز تاعانصل هروذدب ايكو

 هياتك ا ىف رانيد ىبأ 5 لوقيو ,نيعاوملاو نازيحلاو فيوابألاو ةينآلا 3 0 لصتي امو

 » يق وشن عنصت ) : :«سنؤملا ١ هل ملعيال ةيفافشلاو ةقرلا ةياهن ىف ضايبلا ديدش نكد نم ءابلل هين

 .جورسلا ةعانص 2 أهم عفتني ناكو دولحلا عبد ةعانص تاعانصلا نمو .«راطقألا رئاس ف ريظن

 رصع ذنم ةعانصلا هذبم رهتشت سنوتو هل ةدعم ةريثك رصاعم ىف نوتيزلا رصع تاعانصلا نمو

 بقحلا ىف هرصاعم ةرثك ىلع لديو .ةريبك نيعاوم ىف امور ىلإ هنولسري اوناكو .نامورلا
 ةيقيرفإ ىلع فحز نيح - داديك نب دلخم ديزي انا هنأ وهو راش دنا قنا هركذي أم ةيمالسالا

 رشع ىنثا بهن - سنوتو ناوريقلا لخدو هللا رمأب مئاقلا ىديبعلا ةفيلخلا دهع ىف ةيسنوتلا

 نيفوتل هتزايو: هيف. لحس ىذلا ايقيرفاهيفضو. دياتك وب عازولا نينا لوقيوب اتيز ع اهيدوفلا :
 » نيومتل ال تيزلا جاتنإل ةديدع عناصم رشتنت سنوت لوح لايمأ ةتس ىلإ ةعبرأ ةفاسم ىلع
 ,ةنيدملا ىف مدختسي محف نوتيزلا بطح نم عنصيو ,كلذك ريدصتلل لب ءبسحف سن وت ةنيدم

 .«ةئفدتلا ف هنم ءزجح لمعتسيو

 سنوت ىف ةرشتنم ةيناتكلاو ةيريرحلاو ةيفوصلاو ةينطقلا تاجوسنملا تاعانص تناكو

 هب عصا نحلم هباتك ىف ىركبلا ديبع وبأ لوقيو «ىسنوتلا رطقلا دالب نم اهريغو

 هونيو .«بهد نم نيلاقثمب هنم لاقثملا ةنز عابت لزغ اهب لرعو ةريثك اهب ةكايحلا» :ةسوس

 ةيبلاغ» :الئاق هتعانصو سنوت ىف جيسنلا نم ناك اب ىرجحلا رشاعلا نرقلا ىف نازولا نسحلا
 ناقتإلا لك ةنقتملا ةشمقألا نم ةريبك ةيمك اهيف عنصتو (نيجاسنلا) ةكاحلا نم سنوت ناكس

 كلذ بسلا عجريو «ةنيتمو ةمعان اهنأل اريثك رعسلا ةعفترم ىهو «ةيقب ةيقي رف لك ىف عابت ىتلاو

 نا :تاهولا هيع. نبع ىسح ذاتمألا ادن عجريو «ناقتإلا لك لزغلا ةنيجب نفك ءانبعلا نا لإ

 نه ةسينك ألا هيف جسنت اعنصم تناكو زارطلا راد اهب ناك» :الئاق ةيلاغألا دهع قف ةداقر ةئيزتف

 ريمألا اهبهي ىتلا علخلا نم كلذ ريغ ىلإ ةمزحألاو مئامعلا كلذكو .ءفوصلاو نطقلاو ريرحلا

 ىلع ُبَتكَت تاكو .ةلودلا تالابرو ةمآلا نايعأل :بضانلا ديلقك دنعو دايعألا ىق:(ىلغألا)

 .«ثيدحلا انرصع ىف ةمسوألا ماقم موقت ىهو .بهذلاو ريرحلا طويخب ةيشوم تاباتك علخلا هده
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  نهتنيز لمكتل ةيضف ير طويخبو طويخلا هذهب ءاسنلا بايث نوشوي اوناك عانصلا نأ دبالو

 .قيربو ناعمل نم الام

 :ةذلنلا قايغاوتا رمألا ةضاخو ههاسلا مم جسنيام ةشكرزب ىنعي ىسنوتلا عناصلا ناكو

 باهولا دبع ىنسح نسح ذاتسألا ركذيو .دالبلا ضعب وأ تاناويحلا ضعب اهيلع مسري ناكو

 نولملا قرزألا ريرحلا نم عئار ريبك عطقم ةرهاقلا ىلإ هلوحت لبق ىمطافلا زعملل عنَص هنأ
 راهنألاو ندملاو ميلاقألا نم هيلع لمتشتام لكب ضرألا ةروص هيف تمسر دقو بهذلاب جوسنملا

 ىراضحلا ىقرلا ىلع لدي ام هلك كلذل انضرع ىف لعلو .نيفيرشلا نيمرحلا ةروصو لابجلاو
 ى.نتفلا ايه ام ةرفاؤ: اهنف' ياعخألا تناكورهةيدحلا رضقلا لبق نينو دن تيت .نئذلا
 نطقلاو فوصلاو ريرحلاو نيعاوملا ةعانص ىف ننفتلل فزخلاو جاجزلا أيه امك .ثاثألا ةعانص

 . فرخزلاو ةنيزلا نونف نم لزانملاو روصقلا مزلي ام لكو شايرلا ىف ننفتلل ناتكلاو

 فورعمو .هيف ةباتكلاو قرولا ةعانص وأ ةقارولا سنوتب ةرهدزم تناك ىتلا تاعانصلا نمو
 ةباتكلل أيهملا دلجلا وأ قرلا ىف ةباتكلا تناك كلذ لبقو .ديشرلا رصع ىف الإ هفرعت مل دادغب نأ
 مضت تناك تابن وهو .ةنعارفلا روصع ذنم رصم همدختست تناك ىذلا ىدربلا ىف كلذكو

 رطقلا ناكو .هيف ةباتكلل احلاص حبصيف .ةصاخ ةقيرطب ضعب ىلإ اهضعب ةليوطلا هقاروأ
 مالقألا امهعم َبلَجو قَّرلا ىلع بلاغلا هدامتعا ناكو قرشملا نم نيعونلا بلجي ىسنوتلا
 ريثك ىدرب اهب ناكو م8748/-ه7١17 ةنس ةيلقص تحتف اذإ ىتح ءامههعنص ىلع فّرعتو .دادملاو

 ريماوط عنصي ناك هلقأ و «نفسلل الابح هرثكأ نولتفُي - لقوح نبا لوقي امك - اوذخأ
 ىسنوتلا بعشلا ذخأو ,ىسنوتلا رطقلا ماكح نم هالت ْنَمو ىبلغألا ريمألا نيواودل افحص وأ
 قرولا عم نويسابعلا هلقن ىذلا همسا سفن دغاكلا ىمسيو ناتكلا نم قرولا ةعانص نسحي

 ةيلقص ىلإ سنوت نم تلقتنا هتعانص نإ باهولا دبع ىنسح نسح ذاتسألا لوقيو ,نيصلا نم

 ليلق دعب جربنتوج عاطتسا ثيح ايناملأف .ىلوبانف ونّرلاس ىلإ انيسم قيضم هتعانص تربعو
 ايروأ نوكت نأ نكمملا نمو .ةعبطملا تعرتخا ام قرولا الول هنأ ىهدبو ,ةعابطلا عارتخا
 هب اهتفرعم حجري باهولا دبع ذاتسألا نأ ريغ .سلدنألا نع هتعانص تلقنو قرولا تفرع

 .ةيلقصو سنوت قيرط نع

 وأ درفم ءانب داشي الو .داشتو ةينارمعلا تآشنملا هيف ىنيت ىسنوتلا رطقلا برعلا حتف ذنمو
 ناسح ليلقب هدعب سنوت ىنبو «ناوريقلا ءانبب عفان نب ةبقع كلذ ادب ,ندم داشت لب .درفم رصق
 | نو ةنيدم لخاتملا لع ةسوس ةنوق اولاجأو .ةدامرو ةنمتاعلا ةيلاغألا قو هوانعتلا نبا

 هديفح لاحأو ,هلوطسأل اًرغثو همكحل اراد اهلعجو ةيدهملا ةنيدم ىدهملا هللا ديبع ىنبو ءاخض
 ةنيدملا تناكو .هيلإ ةبسن «ةيروصنملا» اهامسو ةنيدم ىلإ ناوريقلا راوجب ةربص ةيرق روصنملا
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 نكاسمو روصق اهيف ىنبت تناك لب ؛مكاحلل رصق ىلع اهيف رصتقُي ال ىنيت نيح ندملا كلت نم
 اهيلع ماقي نادماعتم ناعراش ططخيو ريبك عماج اهيف ىنبيو ,هنيواودو هتيشاحو هدنجلو هتيب لال

 ندملا لب - تآشنملا هذه تناكو .ةلماك ةنيدم ىهف .مهنكاسمو راجتلاو عانصلل تيناوح -

 راجحألا نوعطقي نمم ال دبال ذإ ,عانصلاو لامعلا نم ىصحي داكي الام ىلإ جاتحت ةينارمعلا

 داشت تناك ىتلا نوصحلاو سراحملل كلذكو روصقلل ةدمعأ هنوتحنيو ماخرلا نوعطقي نمو

 :تاطايز: هساب. ىشوتلا“ .لحاشسلا :لوط».لغ

  ىكل مخض روس -ةمدقلا نادلبلا ضعب لوح ىنّبِي دقو- ةديدج ةدلب لك لوح ىنبي ناكو
 نارمعلا نكي ملو .ديدحلاب ةحفصم ةريبك باوبأ هيف ماقتو اهنومجاهب نيح ءادعألا نم اهيمحي
 عورزلا ةياقسل ىربك اضاوحأو جيراهص اضيأ ناك لب .بسحف انوصحو لقاعمو اندم ذئنيح
 ةدادحو ةراجن ريغو ةراجنو ةدادح نم ةريثك تاعانص مزلتسا كلذ لكو.:هعشلاو دجاسملاو
 ةنلضبلا ةقور الار وقمت ودق رقلا نطمح و: وكر ولا: ءاشتتتفلا مادختساو ةشاقنلا ىوس:

 انايحأ ءاسفيسفلاب اوفرخزو ء.ةعيدبلا رظانملاو نيحايرلاو راهزألا نم اهيف ىءارتي امب موسرلا

 ىف انب رم ام وحن ىلع ةخماش اروصق مهسفنأل نونبي ماكحلا ناكو .هضاوحأو ءاملا جيراهص
 نزار ةادسلا سنون عارض قدس | نإ مهيطلا هزل نيزاف ىأ دعشت نم ىلا لكلا
 نمع الضف اهاري نم رهبت تناك نيينامثعلاو نييصفحلا نم ماكحلل روصق ةيحاضلا ىف تلاوتو

 نوقنأتي اهياحصأ ناك بعشلل ةيداعلا لزانملا ىتحو .ةعيدبلا اهشوقنو اهتاتوحنم ىريو اهروزي
 راجح ةينيم::يهو *عيدب رظنم لزانملا رثكأل» :سنوت لزانم نع نازولا نسحلا لوقي ءاهيف
 ةقوزمو «عئار نف عم ,عّرجملا صجلابو ءاسفيسفلاب اريثك ةنادزم اهفوقسو ءتحنلا ةديجو ةزهجب

 اك حتاف نولب لطم طالب نم تاعبرمب فرغلا طلو وخلا ةيهازز ضال انو قووألا نوللاب
 لخدم اهو - قباطلا ةديحو - مومعلا ىلع اهتويبو .ناهدلاب قطم طالبب اضيأ نحصلا طلبي

 ةنيدملا لزانم بناجبو .ةنيز رثكأو ةقانأ رثكأ هتيب لخدم لعج ىلإ دحاو لك أجليو ..عيدب
 ةسوسو سنوت ىف اهدادعإو اهتاجاحو ليطاسألاب ةصاخ ةعانص رود كانه تناك اهروصقو

 جيسنو لابحلا نم اضيأو لوطسألا نفس عنصل ديدحلاو بشخلا نم اريثك تمزلتساو ,ةيدهملاو
 :ةنيفس ةئامثالث ةيلاغألا دهغ .ق. ل وظسألا نفس“ تغلبو ءاهعالقو نفسلا :تاعارشل ناتكلا

 حامرلاو فويسلا لثم نم ىبرحلا داتعلاو ةحلسألا نه لوطسألا هيلإ جاتحي ناكام ىوس

 رغثلا ىف ةعساولا ضاوحألا ءانب ىوس ,راوسألا مده تالآو تاقينجنملاو ماهسلاو ساوقألاو

 - .سنسلا ةمدنطب

 ذنم - سنوت أيه ريثكلا ىعارزلا جاتنإلا نم هقبس امو رفاولا ىعانصلا جاتنإلا اذهو

 بوعش ىلإ الامش اهتاجوتنب لسرت تناكف .ىربك ةيملاع اقوس حبصت نأل - نييجاطرقلا رصع .
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 اينابسإو شكارمو رئازجلا ىلإ ابرغو ايكرتو ماشلاو رصم ىلإ اقرشو ةيبروألا طسوتملا رحبلا

 ءارحصلا تاولف ىف لغلغتت اهلفاوق تناك نييجاطرقلا رصع ذنمو ,ةواندنكسإ ىتح ابروأ ىبرغو

 نمو لقنلاو هتيزو نوتيزلا نم ةيسنوتلا علسلاب ةلمحم ىبرغلاو طسوألا نادوسلا ىلإ ىربكلا

 حيتافملاو ديدحلا لافقأو دوبللاو جورسلا نمو ةيريرحلاو ةيناتكلاو ةينطقلا تاجوسنملا
 .ةريثكلا سنوت تاحالم نم لمحي ىذلا نوحطملا حلملاو لحاسلا ىلع داصي ىذلا جنفسإلاو
 انركدو «ريكلا ةوسألا' قيقرلاو: رعلاو: ليقلا باقوأ جاعلاو ماعنلا شيرو دولجلاب ةلمحم دوعتو

 نسدس عع ىف ىكت لا :قيفازلا | ده ود ناكتسا ىبلغألا دمحأ نب ميهاربإ نأ ىضاملا لصفلا ىف
 رطقلا ىف قيقرلا اذه: نه نورك لطي ناك ةقيحسلا :ةئنزآلا :لقمو ادع فألا ةرشع اوغلب

 ىسنوت دلب لك ىف أشنت نأ ىعيبطو .ىرقلا ضعب - ميدق نم - هيف مه لعج امم ىسنوتلا

 تاعانصلاو رضنلاو رامثلاو بوبحلا نم هيلإ نوجاتحي ام هلهأ اهنم ىرتشي ةيلخاد قوس

 نب ماشه ىومألا ةفيلخلا ىسنوتلا رطقلا ىف قاوسألا هذه ميظنتي رشا قه: لواو ةفلتخللا

 قوس وهو - طامسلا ناك» :ىركبلا ني وأ لوقي (ه5١١ - )٠١0 كلملا دبع

 هبيترتب رمأ ىذلا وهو تاعانصلاو رجاتملا عيمج هيف (ةقصالتم هنيكاكد ىأ) الصتم - ناوريقلا
 متاح نب ديزي دهع ناك اذإ ىتح ,ماظنلا اذه اهريغو سنت ى قاوسألا :تعبتاو .«|ذكف

 نبا لوقي كلذ ىفو ءاديدج ابيترت هتمصاع .ناوريقلا قاوسأ بتر (ه١7١1 - )١65 ىبلهملا

 ةعانص لكل درفأو ,ناوريقلا قاونسا بترو .دالبل زاوها دهم دق» :برغملا نايبلا ىف ىرادع

 انثدحيو ءاهعيبو اهتعانصب ةصاخ نيكاكدلا نم ةعومج ةعنص لكل لعج هنأ كلذ ىنعمو .«اناكم

 راجت ناكم سنوت قوس ىف ةنكمألا مهأ نأ ركذديو ءاهراز نيح سنوت قوس .نع نازولا نسحلا

 دعيو .شامقلا راجت نم اريبك اددع ىوحي سنوت ىف صاخ قوس كانهو» :لوقي .تاجوسنملا

 ةعابو ,نيراطعلاك قوسلا اذه مهعم عانصو نورخآ راجت لغشيو .ءارث ةنيدملا لهأ رثكأ ءالؤه

 نيئاَرفلاو (جورسلا ةعاب) نيجاّرسلاو نيطايخلاو .ريرحلاو روطعلا ةعابو ,تاقايرتلاو ةبرشألا

 نيذلا (نيرازجلا) نيباصقلاو (ءاولح) ةيبالزلا عانصو .نيبالحلاو ,ةهكافلا ةعابو (ءارفلا ةعاب)
 نهم مثو .ىرخألا تاناويحلا رئاس نم رثكأ فارخلا نم فيصلاو عيبرلا ىلصف ىف نوحبذي
 .«أهركدل ماقملا عستي ال قوسلا اذه ىف نيرا عروش ريك
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 ةأرملا - ىقيسوملا - دايعألا - سبلملاو معطملا - هفرلا

 سبلملاو معطملا -""هفرلا (أ)

 ىف ةصاخو - هل حاتأ امم ,هيف هكاوفلاو رامثلاو علسلاو ةعتمألا ةرثك ىسنوتلا رطقلا زيمي ام

 ىف ةيهافر نم سنوت ةنيدم لهأ هيف ناك ام رانيد ىبلأ نبا روصيو .ةهفار ةايح ةيلامشلا هندم
 عم فيرخلاو فيصلا اهيف نوضقي .ةنيدملا جراخ نيتاسبو تانج مه تناك مهبلغأ نأب مهتايح
 ىف نودوعيو مهطامعأ نولوازي ثيح موي لك ةنيدملا ىلإ باهذلا ىف نوركبي اوناكف ,مهرسأ

 افيص حتفتال سنوت قاوسأ ىف نيكاكدلا تناك كلذ لجأ نمو مهتانجو مهنيتاسب ىلإ ءاسملا
 .سمشلا عولط دعب الإ افيرخو

 لكشب زوبخبو نوللا ضيبأ وهو ءسنوت ىف ادج فيرظ زبخلا نإ نازولا نسحلا لوقيو
 ذإ هنيجع دادعإ ىف ةريبك ةيانع لذبتو ,ديمسلا هعم جز لب بسحف قيقدلا نم عنصيالو ,نسح
 كلذ بقع نازولا نسحلا ركذيو .رصم ىف زرألا اهب برضي ىتلا كلتب ةهيبش ةقدْب برضي
 ءاملاي لولحملا ريعشلا قيقد نم ةفلؤم ةفيفخ ةبجو ىهو ءسيسبلا ىمست امهالوأ نيتيبعش نيتبجو
 عانصلاو ةعابلا ةداع نمو «لاقتربلا وأ نوميللا ريصع نم ءىش وأ تيزلا نم ليلق هيف عضويو

 نم لضفأ ىهوا .نيزابلا ىمست ةيناثلا ةبجولاو ءرابنلا ىف هيحرلا هذه لوانت ميلا ناكسو

 أ تيزلا ينس ءاعو طسور لا عر عضنب نأ دعيوربداملا قلت ةنيجع ند مضت ,اهتقباس
 مهمعاطم نمو .معطلا ىف ةذل رثكأ ىرخأ تابجو كانه :نازولا نسحلا لوقيو .محللا قرم

 ,حوفت رازبأب خبطي اهيف محللاو زورلا ورم ىمست ةيناريإ ةنيدم ىلإ ةبسن ةيزورملا ىمسي محل
 ضعب ىف ىمسيو ريرزلا مهماعط نمو .بيطتلا نم موصلا 5 راطفإلا بقع اهلكأ نودعيو

 لوط ىلع كمسلا داصيو .ةعيبطلا راح تاراهبلاو رازبألا نم طيلخ وهو سيوملا مسأب نادلبلا

 سرابس ىمسي عون اهنم ةريثك اعاونأ هنم نوداطصيو ءنمثلا صيخر وهو ,ىسنوتلا لحاسلا
 ةيدهملا ةتيدم ناكس رهتشيو .نيدايص ةدلبلا ناكس نم ةرثكلا نوكت دقو ءسقافص ىف داصي

 رطقلا ناكس معاطم عونتت اكو .هديص قرط ىف ننفتو هلكأب فغش اهلهألو.توحلا ديصب

 ىنتسح نسح ذاتسألل ةيقيرفإب ةيبرعلا ةراضحلا دنع ثيدحلا سبلملاو معطملاو هفرلا ىف رظنا )١(
 .اهدعب امو ١18١/7 كيفشنربو باهولا دبع نازولا نسحلل ايقيرفإ فصو باتك ىف سنوت ةنيدم
 نع تاقرو باتك كلذكو «ءسقافص ف هعجارو
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 رمتلاو ديمسلا نم عنصي هنإ كيفشترب لوقيو ضورقملا اهنمو .مهؤاولح عونتت ىسنوتلا

 سيلو مهئاولح بيطا وه :لوقيو .رانيد ىلا نبا هب هونيو تيزلا ىف ىلقيو تاراهيلاو لسعلاو

 لولحم ىف بصي مث ىلقيو تيزلا ىف بصي قيقر نيجع نم ءاولح ىهو ةيبالزلا اهنمو ,ءىش هدعب

 .ةيب الزلل .ةضاقب قوس :نيشوتب ناك هنا. د: ليلق دله < اني رمو. ةركسلا:

 ةياغلل نوبيط سنوت لهأ» :لوقي نازولا نسحلا اندجو سبلملا ىلإ معطملا انكرت اذإو

 ) نوعضيو .اقثال ًاليمج امادنه اهيفظوم عيمجو اهتمئأو اهراجتو اهعانص سبليو ءاًريثك نوب

 ىلع ةوسنلق طالبلا وفظومو نويركسعلا عصي امك ,ةليوط ةشامقب ةاطغم ةوسنلق مهسوءر قوف

 ةيشاشلا نوسبلي اوناك باهولا دبع ىنبسح نسح ذاتسألا لوقيو .ةشامق نودب نكلو مهسوءر

 نإ :نازولا نسحلا نهنع لوقيف تاديسلا امأ .ةيفوصلا ةيباشقلا نوستكيو ءارمحلا ةيسنوتلا
 ةضيرع ةباصع عضوب ..نههوجو نرتسي جراخلا ىف نكي امدنعو ءاّديج امادنه سنوت تاديسل

 ءاسنلا سوءر نم لعجي ىراسفس ىعدي رخآ باجح كانهو .نيبجلا قوف شامق نم اًدج
 امو مه روطعلا ةعاب نأ ليلدب .نهرطعو نهتنيزب الإ ءاسنلا ىنعتالو .ةريبك ةمخض اسوءر

 رهاوجلا عيبل قوس سنوت ىف تناكو نهرهاوجب نينعي نك نهنأ دبالو « مهنيك اكد قلغي نم رخآ

 كلذل نهسبالم ىف ءاسنلا نييزت نم ناك اميف لوقلا لصفيو .نهتنيز اهب نلمكي ىك ءاسنلل
 ىف ةيدهملاب نهتاهمأ نع ءاسنلا تثرو ام مهأ» :الئاق باهولا دبع ىنسح نسح ذاتسألا رصعلا

 ءاهريغو ةجمقلا لثم ةيلخادلا بايثلا ىلع ريرحلاب زيرطتلاو ءاسكلا نم عاونأ رصعلا كلذ

 ىلحت ىشاوحلا هذه نمو .ةرياغتم ناولأب ةشكرزملا ةيريرحلا ىشاوحلاو حاشولا نم عاونأ اهنمو

 ىف ءاسنلا باجح نع رخآ عضوم ىف لوقيو .«ةينف ةفحت ىهو .ةيئاسنلا بايثلا ضعب رودص

 نم اًرهاظ نكرتي الو دوسأ اًرازإ نيدتري نهتويب نم نهجورخ دنع نبنإ ىسنوتلا لحاسلا
 .نويعلا الإ نهوجو

 دايعألا (ب)

 نع افيرط "الصف «سنوتو ةيقيرفإ رابخأ ىف سنؤملا» :هباتك ىف رانيد ىنأ نبا بتك

 ىحاوض ىف لامجلا نطاومب ىلمتلاو ةهزنلل اهيف نوجرخي اوناك اهلهأ نأو سنوت ىف دايعألا
 ةلئأط هل ومأ نويسنوتلا فني هيف .مرحملا نم رشاعلا مويلا ىف ءاروشاع ديعب اهلهتسيو ءسنوت
 نولحتيو جاجدلا نومعطي هل قباسلا عساتلا مويلا ىف ةداعو .ءاولحلاو هكاوفلاو ةمعطألا ىف

 ريطفلا » :مطوقب كلذ نم نولكأي 5 ور نييرصملا دنع ةفانكلا ٠ لثم ىهو ةديودلاب

 0 ىبأ نبال سنوتو ايقيرفإ
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 ,بجعلا ىأر سنوت ىف ديعلا اذه ىأر نمو .ةديودلا ريطفلاو جاجدلا ريطي امو «ريطي امو
 ,مويلا اذه ىف مهاومأ ةاكز سانلا جرخي ةداعو .نيزت - هكاوفلا تيناوح ةصاخو - تيناوح اف

 تالا عم عابيو ةععاطتسا ندقت قئك..لكو «سراشملاو.لكاملا لغ قافنإلا هيف رثاكتي كلدلو

 رضا .تيوقي اه. :ةيبضلل ' نهالملاو :ترطلا

 لافتحالا ةماقإب ىنع نم لوأو لكي تانئاكلا ديسل فيرشلا ىوبنلا دلوملا ديع كلذ نمو

 كلذ حبصأو ,ةرجهلل ةعساتلا ةئاملا علطم ىف زيزعلا دبع سرافوبأ ةيصفحلا ةلودلا ماكح نيب هب

 عومشلا ءاضتو ليدانقلا دقوت ذإ ماع لك لوألا عيبر رهش نم رشع ىناثلا ةليل ىف ايونس اًديلقت
 نم سانلاو ءاهقفلاو ءارقلا هرضحي فارشألا بيقن رادب ميظع لافتحا ماقيو بتاكملا نيزتو
 ىف ديعلا اذهب لافتحالا لظيو .ةيوبنلا حئادملاب ديشانألاو راعشألاو ءانغلا ىلاعتيو دلبلا فارطأ

 سانلا عّربيو ؛ميركلا لوسرلا حئادم اهيف دشنت ةيلاوتم ةليل ةرشع سمخ سنوت اياوز ضعب
 ريخ ةيمحل قرقو .لاعت هلا هول اب انكحا هرخاتلا ةمعطألا كلذ ءانثأ ىف عنصتو .جرفتلل
 .ةيربلا

 مهنإ رانيد ىبأ نبا لوقيو ,ماع لك نم ويام لوا قا وورعلا ةيعزا عيبرلا ديع كلذ نمو
 لثم نم فيلاكتلا ةظهاب ةمعطأ عنصب نورخافتيو ءاصحإلا توفت الاومأ هيف نوقفني اوناك

 ,لوقبلاو نيحايرلاو هكاوفلا ءارش نم نورثكيو«قناقنلا نم عون هنإ كيفشترب لوقيو ءاقرملا
 ىف سنوت هيرتشت ام رادقم غلبي نيحايرلاو راضخلاو هكاوفلا نم مويلا اذه ىف عابي ام نإ لوقيو
 ,نيحايرلاو لوقبلا عيمج اهيف نوقلعي مهزانم ىف تيناوح كلذ نم نولعجي مهنأ ركذيو ءماع
 هيفو «ةدرولاب ىمسي ناكم دنع نوعمتجيف برطلا تاللآو ءانغلا ىلإ كلذ نوزواجتي مهنإ لوقيو

 سنوت لهأ نم نوريثك بهذيو ,ءنيذوعشمو نيب رطمو ناغم نم نوجملاو ةعالخلا لهأ دشتحي

 .ىولحو ةهكاف نم ضرعغي ام ءارشو مهيلع ةجرفلل
 هنم نيرشعلاو عباسلا»و بجر نم فصنلا ةليل ىف دايعأ ماقت تناك هنأ رانيد ىبَأ نبا ركذيو

 اريك اديع د2 ناضمر رهش..لابلا تفاكو. دم قيولاو مباسلاو نايف قمدفستلا ةليلو
 متخمو ؛مايقلا مت هقح بجاوو ناضمر بجاوب نوموقيو لافتحالا ةياغ اهب نولفتحي اوناكو

 متخي نيح ريبك لافتحا ماقي ناكو .دجاسملا بلغأب حيوارتلا ةالص ىف ميظعلا نآرقلا مامإلا

 حيحصل متخلا نأب سنوت قوس ىف ىداني ناك ىدانملا نأ رانيد ىبأ نبا ركذيو ءىراخبلا حيحص
 اذه ناكو .كلذل ماوعلاو صاوخلاو نايبصلاو ءاسنلا عراستيف ةيشع وأ احانص اذغ ئراقبلا

 .ناضمر نم ةريخألا ىلايللا ىف ىراخبلا حيحص ةءارق متخت نيح ةرهاقلا ىف ثدحي هسفن



 ا

 )١( م ىقيسوملا (ج)

 ةراضحلا نع تاقرو» :هباتك نم ىناثلا ءزجلا ىف باهولا ديع ىنسح نسح ذاتسالا دقع

 سه وتلا رطقلا ف يرظلا كالاو: ىقيسوللا قع اعئاو الر وظايف مةنيع قل !ةتقر رق ا ةيررلا

 وقلب ةرشابم اهيف لصتي هنأو 5 ىف لاب وذ ميدق روثأم رطقلا اذه سيل هنأ هيف ركذ

 ةالوتا اذا قي سنك قمن وعلا اد هكا" ىلا لادنلا ةقيرظةيلرألا نيعافلا :نم.فرع دقو

 نمب ىبدأ طاشن زكرم ىلإ ناوريقلا تلاحتسا (ه١7١1 - )٠6 متاح نب ديزي ةصاخو ةبلاهملا

 برطلا تالآ ىسنوتلا رطقلاب ذئنيح نم تفرعف .دادغب نم نينغملاو ءارعشلا نم هعم مهمدقتسا

 تالآو ءانغلاب ةفرعملا ناو ريقلا ىف تدادزاو .بصقلا تاباّبشو (فوفدلا) رهازملاو روبنطلا لثم

 هتلحر لبق اًرهشأ هيدل لظو ٠١0 ةنس ىبلغألا هللا ةدايز ىلع بايرز اهب لزن نيح برطلا

 هضقلا ف قرارا نط فثدحا لإ نط و كئاملا لا عمتسي هللا ةدايزو ,ةبطرق ىلإ ةروهشملا

 هدصقي ءبرطلاو ىهالملل اصاخ اّيَح ناوريقلا ىف نأب عمست نأ ثيلن امو :هنيحالت نم اًئيش هنع

 نوجملاو ةعالخلا لهأ ناكو ,ةيقيسوملا تالآلا ىلع نيبراضلاو نينغملل اعمجي ناكو ةج رفلل اهلهأ

 0 ىلإ ىضمنو .فرش ابأو ىعوجلا اساق هيف نينغملا ءابسأ نم نوركذيو .هيلإ نوفلتخ

 بلل :قرقلا لإ ةذدعتج تاراقس لسوو هدجنف (ه171-181) ىبلغألا دمحأ نب ميهاربإ

 ةضهن - ناوريقلا راوجب اهداش ىلا ةفاقر ىف ثدحيل نييقيسوملاو ءالعلا نم ةوفص هيلإ

 ةداقر: ف رصقلا يراوح .ةءانغ نقل «نتئوم:ةمسلا نقم ذاذقي نم.ةيلإ نلمو ةيقيسومو ةيملع
 هللا ةدايزل تيلجو :نييومألا ةمصاع ةبطرق ىف بايرز ماقم اهيف موقي وهو ةبلاغألا ةمصاع

 رثاكتي امك تاينغملا ىراوجلا ءالؤه رثاكتيو .دادغي نم ءانغلا ٌنسَحي راوج ةبلاغألا رخآ رغصألا

 ةعابسلا ةدقلا ةيعات ةجوملا عستتو ,نييديبعلا دهعل رثاكتلا ىف نوذخأي لق وأ نونغملا

 باهولا دبع مهمدقتي ىسنوت ريغ ءانغلا ىف كرتشيو سنألا سلاجي نم اهروصق ىف ناك امو

 .هنحليو هرعش ىف ىنغتيو اًرعاش ناكو (ه187 - 774) ىجاهتصلا ريمألا روصنملا بجاح

 ديفح ىيحي ىلع دفيو .هئانغ سلاجم نع قيقرلا ميهاربإ ناوريقلا خرؤم اًرارم ثدحتيو

 ,ىسلدنألا رعاشلا تلصلا ىبأ نب ةيمأ (ه0508 - )00١ ةيدهملا هتمصاع ىف سيداب نب زعملا

 نحو: «سلدنألا ق نينقملا ناحلا ةيدهملا ىف نينفملا ىلإ لفيف ةيسلدتالا ىقيسروملا ملعل انقتم ناكو

 ةيسنوتلا ةيقيرفإ ىف ءانغلا ذخأ ذئنيح نمو ,ةيقيرفإلا ىناغألا - اهساسأ ىلع - مهل

 - انفلسأ اييف - انين ةراملا ةينيلدتألا تارجهلا تثبل امو .نارهدزي ىقيسوم نم هبحصي امو

 اهدعب امو 2752/7 كيفشنربو عجارم نم هب امو باتك نم ىناثلا ءزجلا ىقيسوملا ىف رظنا )١(

 .10 107-1 ص نازولا نسحلل ايقي رفإ فصوو ةيسنوتلا ةيقب رفأ ف ةيب رعلا ةراضحلا نع تاقرو
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 ناك هنأ ىصفحلا دهعلا ىف راهدزالا اذه ىلع لدي اممو .اًراهدزا اهتداز نأ ةيصفحلا ةلودلا دهعل
 ءالعألا ءارو ىشمت هتالقنتو هتالفح ىف ىصفحلا دالبلا نانغأ بحصت ةيقيسوم ةقرف هيف شيجلل

 ىصفحلا سراف ايأ ناطلسلا نأ كيفشنرب ركذو ,تاقوبلا ىف خفنتو لوبطلا قدت ةيناطلسلا
 كلم ىدهأو ,تافرتحملا تاينغملاو نييقيسوملا نم دخؤت تناك ةبيرض ىغلأ ( (مهم75-ا/4ه6)

 نأ نازولا نسحلا ركذيو م1897١/-ه/الا/ ةنس نامثع ناطلسلا نبا ىلإ نجروأ ةلآ ىلوبان

 ناك هيلا 4177 كني هنيق ل نيو از> يذلا .نيسللا نيد ناديك يضقملا قاطلملا

 نأ ىلإ ىقيسوملاب نوينامثعلا ةالولا ىنعي الو .هنيتاسبو هرصق ىف تاب رطملاو نيب رطملا نيب شيعي
 تاذؤ: ناتوألا-تادا .ئقيسولا عاونأب اًديبخ ناك ذإ (ه١١١١-8١١١) ىاب ناضمر ىلوت

 ةفورعملا :ةيقيسوملا ةلآلا ئراضنلا دالب نم نلجو «ءانغلاب اعولو:ناحلالل افراغ .ناكو ءنيمازملا

 .هيلع هنيحالتب هبرطي «دوهزم» هينغم ناكو نجروألا مساب

 ديشرلا دمحم ىابلا دهع ذنم ىنامثعلا ىنيسحلا دهعلا ىف سنوتب ىقيسوملا رهدزتو
 فلتخم ىلع برضلا نقتي ناك امك .ىبرعلا رعشلاب مظنلا نقتي ناكو (ه797١1 - 7139)
 .ىناغألا نيب فلؤي تاعاقيإلاو ناحلألاب هعلو هلعجو .ةجنمكلاو دوعلا لثم ةيقيسوملا تالآلا

 ناحلألا كلت نم اهيف لخدأ دقو .ةيكرتلا ناحلألاو فولأملا مساب سنوت ىف ةفورعملا ةيسلدنألا
 ىف ديعلا ةليل هنوميقي ىقيسوم لافتحا تايابلل ناكو 0 نحللا حاتتقا وهو فّرشَبلا
 لاس برغملا 0 اذإف .ءاهقفلا رابك هيف رضحبو ءريبك ىقيسوم 0 هنيقأ ةاكو قدرات

 دعبو ,نيوعدملا تاقبط ىلاوتتو طامسلا ردص ىف ىابلا سلجيو .ىولحلا ناولاو ةفعطألا عاونأب
 ساقلا فأي ل ا ل ل ا ا ل ا يل

 مل ,كسملاو بيطلا اهنم حوفي رماجملاب قؤيو عومشلا دقوتو «ءلامشلا نعو نيميلا نع نيفص

 مهدعب لخديو نوجرخي مث ةهرب ىكرتلا ناسللاب نونغيف مهتالاب كرتلا نم نونغملا لخدي
 ةياهت نت .ودرابب دايغألا مساوم ىف دقعت بكاوملا هذه تلظو .ىبرعلا ءانغلاب نونغملاو نوب رطملا

 رضع اذه

 درا رج كانه عناك نييوح و ةضاقوب رطل ناك دنع ةيتادقلا ةك رخل هال ف اينو
 < «تاهولا' دبع قست نس ذاعسألا لتي اك ع ىهبلا اهل نوسوتلا'نيؤلا “لها كلغ ةيودب

 نع اهولرو ىلا مهيناغأ ىلع نوظفاحي اولظ ذإ .ةريبكلا مهن رجه ىف لاله ونبو ميلس ومب

 نم مهئاقرأو مهديبع ضعب سنوت ىداوب ىف اهونقل دقو .زاجحلاو دجن ىداوب ىف مهفالسأ

 ىبراضو تابابشلا ىفزاعب نيب وحصم سا وعالا ىف اهودشنيل ل تاوصألا باحصأ

 هينفع هةسالا ذيع ىا ديفلا قر نيس انزع كلوا تافولا تع داشنالا لوقيو:ءلوبطلا

 يا وب ومب يعالج تتسوق: ةيمارقلا :يهصيصاتا :نوصتر. يدون :ةيودبلا ةبابفلا» لع
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 ةلالدلل ,دسألا ريئزو بالكلا حبنو ضرألل ليخلا رفاوح قّرْطب ةصوصقألا عطاقم نوللختيو
 نع بألا اضر مدعل نيلهألا نم اًرارف ةيمارغلا ةلحرلا ىف وأ ةصقلا ىف ثادحألا روطت ىلع
 ىدجنلا بألا اهيف مرحي ناك ىتلا ةيدجنلا مارغلا صصق اهيف نولثمتي مهنأكو .نيباحتملا جاوز
 اي عا

 (١)ةأرملا ةناكم ( د )

 ب قل اني نك :ةيدهملاو نمتوت 3: ءاضلا نأ ىسنوتلا رطقلا قسما نع ايده ف: رم
 ,نهرهظمب لصتي امم هلثاي امو كلذل ضرعن نأ ديرن الو .نهمادتهو نهرطعو نهتنيزب ةيانعلا

 نم ىوري ام حوضوب كلذ روصيو .نهتماركب نهساسحإ ىدم دنع فقن نأ ديرن امنإ
 ةلودلل ىقيقحلا سسؤملا روصنملا رفعج ىبأ نع تاياورلا هركذت ام كلذ نمف .نهرابخأ

 نب ميهاربإ ةرسأ ىلع انويع ماقأ دق ناك (ه )٠١6 - ١١5 كلملا دبع نب ماشه نإف ةيسابعلا
 دعبو مزحلا نم هيف هفرعيو هطاشن نم هغلبي ناك امل هتوخإو سابعلا نيب هللا دبع ديفح دمحم

 مو ءةيومألا مهتفالخ ىلع رول يف مهدحأ ركفي نأ ةرسألا ءانبأ نم عقوتي ناك هلعل وأ رظنلا
 رفعج ىبأو حافسلا هيوخأ بقعتب ب اضيأ لب هدحو دمحم نب ميهاربإ بقعتب هنويع ىلإ زعوي

 ناو ريقلا راتخاو ,نويعلا ءالؤه راظنأ نع - ةرتفل - دعتبي 0 ىأر روصنملا نأ ودبيو روصنملا

 ءأهم 56 «ىورأ» نمت ةأتف قردل ةفاقع ىف ىار.نا:فداضتو:اهنف هئاب رقأ ضعب لوزنل

 تناك اهيلع ىرست نإو .ءىراوج وأ ىرارس اهعم دختي ال نأ هيلع تط رتشاف اهدي بلطف

 رفعج وبأ لبقو :ميدق نم تايناوريقلا ةداع كلذب ىرجت اك .هنع تلصفناو ءاهديب اهتمصع

 هدعب ةفيلخلا ىدهملا اهنم بجنأو ,ةفيلخ حبصأو .فورظلا تروطتو .هلهأ ىلإ اهب داعو ءاهطرش
 تنروو هدنبا دعي ةنيلتلا ديه[ نوره ادع قرا ةعودز فوزا ةديفح ةديبز دلاو ارفعج هاو

 ١51 ةنس تيفوت ا ىلإ اهيلع عورتي ملف ؛ىورأل هدع وب روصنملا رب , دقو .اهتفاصح اهتدج نع

 - باهولا دبع ىنسح نسح ذاتسألا لوقي اك - اهتفقوف ,ةعيض اهعطقأ دق ناكو .ةرجهلل

 .نجوزتي م ىئاللا سناوعلا ىلع كلذكو ,نهجاوزأ نهنع تومي ىئاللا لمارألا نم اهتيرذ ىلع
 ف فقرأ هتلحس تانبلا نم دبكلا تاذلفب عيفر ربو ا ىهو «نط ةنايصو نهتماركل اًظفح

 .ةليبن ةروص ىف ةماركلاب اهروعش تلجس اى .ةيسنوتلا ةأرملا خيرات

 قيقرلل برغملاو ةيقيرفإ خيرات نم ةعطق ىاثلا باتك نم لوألا مسقلا لوألا فقوملا ىف رظنا )١(

 ثلاثلا فقوملا ىفو اهدعب امم ١٠٠١ ص ىفاوريقلا ةيسنوتلا ةيقيرفإب ةيبرعلا ةراضحلا نع تاقرو

 ظ .ةيلقص ىف نايفس نب ةجافخ ةيالو ١ فقوملا ىفو باهولا دبع ىنسح نسح ذاتسألل
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 ىراوهلا ديزي نب دحاولا دبع رفنتسا نيح ةماع ناوريقلا ءاسنل ناث ميرك فقومو

 ةئامثالث ىف ناوريقلا نم برتقا دق دحاولا دبع ناكو ,نهيبسو ميرحلا كتهو ءامدلا كفسب
 اذ ةفيح قوق دعي دعا نإ انو: هناقلا تعتني ثاوريقلا لاو: ناونض نب ةلظنح دكا وفلا
 لوقي ءبرحلا ىف كارتشالاو داهجلا ىلع ضيرحتلل نئج ناوريقلا ءاسنب ءىجوف ىتح ءاقللا
 ىلع نمزعو .حالسلا نهعم نذخأو «ةيولألا ندقعف ناوريقلا ءاسن جرخ» :ىناوريقلا قيقرلا
 نع ايلوم انيلإ مكنم دحأ مزهنا نئل :نهجاوزأل نفلحو .لاجرلا عم توملل نلسبتساو لاتقلا
 مهسفنأ اونطو ءاسنلا نم ديدشلا ضيرحتلاو ديعولا اذه 1 عمس نيحو «هتلتقنل ودعلا

 هيلا قاوسألا ىف نهعيبو نهكاهتناو .مهتاجوز ءابس راع نم ا ىلوأ توملاف .داهشتسالا ىلع
 لتقو ءناوريقلا ءاسنو شيجلاو ةلظنح رصتناو .لاطبألاو نارقألا ىعادتو لاتقلا محتلاو .ءامإلا
 ةيسن وتلا ةاوغلل ةيقاب ةرخفم ىهو ,اغلأ نونامثو ةئام هعومج نم لتقو دحاولا دبع
 ىف خيراتلا اه هلجسي اًراعشتسا نطولل اهتيمحو اهتمارك - دح ىصقأ ىلإ - اهراعشتسال
 .ةيضاملا ةيمالسإلا ةنمزألا

 اهيلاو نإف .ةيلقص ىف لب ىسنوتلا رطقلا ىف ال ةيسنوتلا ةأرملل ثلاث ميرك فقومو
 نولزاني اوناكو م877/-ه ؟58 ةنس سيمرط لهأ ىلع راصحلا ددش دق ناك نايفس نب ةجافخ
 ادفو مهيلإ لسرأف ,ةضوافملل ادفو ةجافخ نم اوبلطو برحلا اوفقي نأ اوأرو ايراض الازن هشيج
 ,مهئادعأو اهموق نيب ةرافسلا ىلوتت ةيبرعع ةديس لوأ ىهو ءمهتضوافل هتجوز ةسأر ىلع

 حيتافم اهوملسو .حلصلا طورش نم مه هتعضو ايف اهتدارإ ىلع اولزنو ,ةوافحب اهولبقتساو
 ةنيدم حيتافم مهتملسو نيملسملا ءامد تنقح ذإ ءايظع اًحاجن اهترافس تحجن كلذبو .ةنيدملا
 ةنس ةطلام حتاف وه ةجافخ نب دمحم لطبلا ةديسلا هذه نباو ءاًحلص اهولخدو اهلمكأب
 دبا :ةطلام :ةلظو..:ةهوارلا اهتيماحت لع ند ىف ال وطسأ اهحتفل دعأ ذإ م1110
 ةأرملل نأ هلك كلذ ىنعمو .اماع نيثالثو نيتئام وحن دعب نامرونلا اهيلع ىلوتسا نأ ىلإ ةيلقصل
 ىلإ اهتماركب اهروعشو اهتسايكو اهتفاصح روصي ةيمالسإلا روصعلا ىف |ًديحي اخيرات ةيسنوتلا
 .دح ىصقأ
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 سمشلا نودبعي نيينثو - ةيبرغملا راطقألا ىف ربربلا ةيقب لثم - ىسنوتلا رطقلا ربرب ناك
 راها نيم اريك .ىروشتت اوتاكو ديك ازتلا ااه ىرومدقمو ةرايشلا  ميكاكلاو رفقلاو

 لوزنلا ىف دوهيلل نوحسفي اوذخأ 5 ودبيو .مهلثم نيينثو نويجاطرقلا ناكو .راجشألاو

 مو ءربربلا نيب ةيدوهيلا رشن ىلع اولمع نأ اوثبلي ملو .داليملا لبق ثلاثلا نرقلا ذنم ةجاطرقب
 روطاربمإلا ميطحت دعب ىسنوتلا رطقلا ىلع نودفي دوهيلا ذخأو .ودبلا نم نوليلق الإ اهقنتعي

 عم - نورثاكتي اوذخأ ىبرعلا حتفلا ناك اذإ ىتح داليملل 7١ ةنس سدقملا تيب دبعمل سوتيت

 ةربقم مط ناكو - ٌّنََح نآلا لوقن اك وأ - ةراح اهيف مل ناك ىتح ناوريقلا ىف- نينسلا

 مهرئاعش هيف نودؤي دبعم مط ناكو .دوهيلا قوس ىمسي قوس مهل ناك اضيأو ؛مهب ةصاخ

 بتكلا لهأ عم حماستلا حور نم نيملتسملا ىف هثب امو مالسإلا لضفب كلذ لكو ءةينيدلا

 ىف مه نوحسفي لئاوألا مولع ىف نوقمعتملا انؤاملع ناك حورلا هذه نع اًرودصو .ةيوامسلا
 ىف مهنم اًرفن لعج ام ءاهيلإ هوفاضأ امو مولعلا هذه نم مهدنع ام ذخأ ىفو مهيلع ةذملتلا

 ىلع ءابطألا رابك نم اوحبصي نأ مهل حاتأ ام نيملسملا اهئابطأ فراعم نم نودوزتي ناوريقلا

 .ةفاقثلا لصف ىف فرعنس ام وحن

 رطقلا نادل نضعيو ةجاطرق ى.دالبملل قاتلا :نرفلا ل رششت تدهأ دق ةيحنسملا تناكو

 كلدبو ءنيركبم اهل ةوعدلا اولواح نيذلا رصم طبق نم ةسواسقلا ضعب قيرط نع ىسنوتلا
 اموري تقتتعا :نيح فلل ديو ةن رضملا ةييمك وترألا ةرتكلا ةييينك هج: فيينا ءا أ اهنن كقرع

 ءاخب ةعباتل فايا ولا قانا لب اهو ايلاطيإ ىف د اهرشت لع لمع تدخأ ةيحيسملا ةديقفلا
 ةنس رومألا ةمزأ ىلع امور ىف هئاليتساو نيطنطسق روطاربمإلا دهع ذنم كلذ ىلع لمعلا عستاو

 .ايقيرفإو ةجاطرق ىف اهرشن ىلع لمعي ذخأو ةلودلل ايمسر انيد ةيحيسملا نلعأ ذإ داليملل 5

 ةقباننلا ةيطبقلا ةيبكدوترألا ةنسيتكلا ناهيك ىشوتلا رطقلا' ق:ةيحيسفلا عيضأ كلذيو

 ىرادع نبال برغملا نايبلا ةصاخو خيراتلا بتك تاقرو باتك ىراصنلاو دوهيلا ىف رظنا )١(
 ىكلاملل سوفنلا ضايرو ىجان نبال ناميإلا ملاعمو 0معضاوم ىف باهولا دبع ىنسح نسح ذاتسألل

 نسحلا سنوت خيرات ةصالخو نودلخ نبا خيراتو خيرات باتكو اهدعب امو 211/١ كيفشنربو ةقرفتم

 .باهولا دبع ىنسح ةيمالسإلا ةكرحلا ىف عجارو زوبدل ريبكلا برغملا
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 .نوريثك نويحيسم - حتفلا نيح - ىسنوتلا رطقلا ىف ناكو .ةيكيلوثاكلا امور ةسينكو

 اياقب ىف حتفلا لبق اهترشن دق امور تناكو ,ةيحيسم ةينامورلا تايماحلاو تايلاجلا تناك ذإ

 اهيف اوأر امل ندملا ىف ىربربلا بعشلا نم نوريثك اهقنتعاو ءربربلا نيبو ةيجاطرقلا تالالسلا
 اهودجوف اوداع مهنأ ريغ ,هنودب بوعشلا ةايح حلصت ال ىذلا لدعلاو ةاواسملا ىلإ ةوعدلا نم

 اوفرصناف .بئارضلا ريغو بئارضلا ىف احداف الظ مهنوملظي نيذلا نامورلا نم مهماكح نيد
 اولغلغتو ءاط نوعدي ةيكيلوثاكلا ةينامورلا ةسينكلا ةسواسق لظ كلذ عمو .مهنم اليلق الإ اهنع
 نم نوريثك ذخأ ىبرعلا متفلا دعبو .ةيليطسق اهنومسي اوناك ىتلا ديرجلا دالب ىتح مهتوعدب

 هريرحتلو هتطاسبل .هاركإ ىأ نودبو .ةيعاوط فينحلا نيدلا ىف نولخدي نييحيسملا ءالؤه

 دارفأ نيب ةيعامتجالاو ةيقبطلا زجاوحلا عيمجل هوح عم ملظ لك نمو ةيدوبع لك نم بوعشلا
 ىف مالسإلا كشوا فيك مهفن كلذبو .تابجاولا لكو قوقحلا لك ىف نوواستم اعيمج مهف ةمألا

 برعلا نأ عم ىسنوتلا رطقلا ىف امربم ءاضق ةيحيسملا ىلع ىضقي نأ ىرجهلا لوألا نرقلا
 ةيرحلا ىهتنم مط اوكرتو مهسئانك ديدجت نييسنوتلا نييحيسملل اوصخر هدعبو نرقلا اذه لاوط
 رخآل تقو نم دالبلا لزنت تلظ ةيحيسم رصانع نأ الولو .ةينيدلا مهرئاعشو مهسوقط ةماقإ ىف

 كلذ نم ناك ام لوأو ءامات اوحم - ىمالسإلا دملا مامأ - ىسنوتلا رطقلا نم ةيحيسملا تحمنال
 ةعانصلا راد ءاشنإ ىف ةدعاسملل ةيطبق ةرسأ فلأ (ه1-١80) نامعنلا نب ناسح مادقتسا

 نب ميهاربإ بلجيو .ىسنوتلا رطقلا ىف ةيح ةيسكذونروألا ةسينكلا تلظ كلذبو ,سنوتب
 ةدعاسملل ةيلقص نم انابهر دمحأ نب ميهاربإ هديفح بلجو .هسرحل ةبلاقصلا نم افالآ بلغألا

 ,ىرخألا ىه ةيح لظت نأ ةيكيلوثاكلا ةسينكلل حاتأ ام ءاهسسأ ىتلا ةمكحلا رادب ةمجرتلا ىف
 نإ باهولا دبع ىنسح نسح ذاتسألا لوقيو ,نييلقصو ةبلاقص مهرودب نويديبعلا بلجيو
 نك اهماكح ضعب تاهمأ نأ ةصاخو .,ةيجاهنصلا ةلودلا دهع ىف ةرثكب اودفو نييحيسملا
 اضيأ ةربقمو نييحيسملاب ةصاخ ةراح سنوت ىف تناكو .ةينيدلا نهتيرحب نعتمتيو تايحيسم
 رحبلا ءارمأ طاشن مظع نيح نو رثاكتي اوذخأو .مهرئاعش اهيف نوميقي ةسينكو مهب ةصاخ
 . لديو .ةينيدلا مهرئاعش ءادأ ىف مهنودعاسي اوناك تايادلا نكلو ءاقح ىرسأ اوناكو نيينامثعلا
 نيح م17174/ه177١٠ ةنس ةيالولا ىلوتي نأ لبق ىاب دارم نأ نم لاقي ام ذئنيح مهترثك ىلع

 يحسم: ورز نسا كلا سع قنا نارا فدحإ ىف سول عيلجب رحبللا اريما ناك

 ىسنوتلا رطقلا حرس ىبأ نب دعس نب هللا دبع حتف ذنم مالسإلا قانتعا ىف ربربلا ذخأيو
 لب طقف نيحتاف ةازغ برعلا نكي ملو .هئاحنأو هندم ضعب ىف برعلا رقتساو ,ةرجهلل 77 ةنس

 لصن امو ءضرألا قابطأ ىف هادهو مالسالل نيرشان - ءىش لك لبق - مهسفنا نودعي اوناك

 ىنثا غلبت ةريبك ةيربرب ةبيتك هشيج ىف دجن ىتح (ه860-١١) نامعنلا نب ناسح دهع ىلإ
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 جامدنال ىوق زمر ىهو .هللا ليبس ىف هداهجو هحوتف ىف كرتشت ىراذع نبا لوقي اك افلأ رشع
 اوكرتشا دقو .هتامحو مالسإلا ةاعد نم اوحبصأ لب بسحف اوملسي مل مهنإف ,مالسإلا ىف ريربلا

 هالوو ءايربرب ناك قراط :دئاقلا سفنو .ايريبيإل حتافلا دايز نب قراط شيج ىف ةوقب
 ةنس ايريبيإ حتفب هفلك مث ,ةجنط ىلع ناسح دعب ةيقيرفإ ىلاو ريصن نب ىسوم 157ه/١١/ام

 نم رم نسيج سأر ىلع هب قحلف .ريصن نب ىسوم دمتساو ءىلاوتت هتاراصتنا تذخأو

 .نيبملا حتفلا لامتكا امط متو ربربلاو برعلا

 ربربلا حبصي ىتح ءىرجهلا لوألا نرقلا نم ريخألا عبرلا ىلإ لصن ال اننأ كلذ ىنعمو
 مالسإلا رئاعش ىدؤي ال ايمالسإ ابعش برغملا دالب عيمج ىف لب .هدحو ىسنوتلا رطقلا ىف ال

 ةلاجو ةفوقملا عوبر ىف ال رش مالسإلا ةرصن ىلع لمعي اضيأ لب .طقف ةينيدلا هضورفو

 نينررملا ةعانع لهذا اه وهو.ءانرراب ايريس قاضيا لب ةهيسحلا ةينارللا هير اكيضو ةرعولا

 رشن نولواحي اولظو ةلواطتم انورق ربربلا نولتحي اولظ نامورلا نإف .نييب رغلا نيقرشتسملاو

 مه اذإو ءبرعلا مهوزغي نأ الإ ىه امو .ةيغاص اناذآ مهنيب اودجي مو .مهرايد ىف ةيحيسملا

 اودجو ذإ ءايمالسإ ابعش نرف فصن وحن ىف نوحبصيف ءمالسالل مهتدئفأو مهتعرذأ نوحتفي

 تحت نامورلاو نييطنزيبلا مكح ىف اههوقاذ املاط نيذللا دابعتسالاو ملظلا نم مهررحي مالسإلا

 لك وحمو ةاواسملاو سانلا نيب ةلادعلا نم بوعشلل هميلاعت هلمحت ام ىوس ةيحيسملا لظ

 نب ةبقع ىرجمللا لوألا نرقلا ةالو تاقيبطت كلذ ىلإ تفاضناو .ةيسنجلاو ةيقبطلا قراوفلا

 مكح ىف هئدابمو مالسإلا ميلاعتل ريصن نب ىسومو نامعنلا نب ناسحو رجاهملا ىلأ نباو عفان

 ىف - برع ريغو اب رع ءاضعألا ةيقبك - لماع وضع هنأ رعشي ىربربلا حبصأ ثيحب ربربلا
 وهف «تابجاولا نم مهيلع ام هيلعو ,قوقحلا نم برعلل ام هلف .ىربكلا ةيمالسإلا هترسأ

 ,برغملا جراخو برغملا ىف ةيمالسإلا شويجلا دوقي وهو .كلت وأ ةنيدملا هذه مكح ىلوتي

 .برعو ىربرب نيب قرف ىأ قرف ال

 ىلا ةيميلعتلا ةثعبلاب ربربلا نيب مالسإلا رشن ىف ىرجهلا لوألا نرقلا ةالو لمع ٍجّوتو
 نب هتلادبع نب ليعامسإ اهسأر ىلع ةرجهلل ةئام ةنس ناوريقلا ىلإ زيزعلادبع نب رمع اهلسرأ
 دال ىف ةاهقنلا ةوفص نم ةرشع نم ةنوكم ةثعبلا تناكو برغملا ةيالو هيلإ دنسأو ءرجاهملا ىبأ

 ليعامسإ ىلإ ةفاضإلاب مهمهأو .مهنيب مالسإلا رشن ىلع لمعلاو ربربلا هيقفتل رمع مهلسرأ

 ديبع نب ليعامسإو ىخونتلا عفار نب نمح رلادبعو ءلبملاب فورعملا ىرفاعملا ديزي نب هللادبع

 هتالصل ادجسمو هنكسمل اراد ناوريقلا ىف ىنب مهنم لكو :«ىبيجتلا دوعسم نبدعسو ىراصنألا

 نآرقلا اهظيفحتو ةيبرعلا ٌىدابم ةئشانلا ميلعتل اباتكو نيدلا ىف مههقفي ربربلاب هعامتجاو

 كلذ ىف مهمدقتي ,فينحلا نيدلا رشن ىف عيطتسي ام نضقأ . مهتم: لك :لدبو .ميركلا



 ] ١1١

 ىلع اصيرح ليعامسإ لازام» :ىراذع نبا لوقي هيفو .رجاهملا ىبأ نب هقادبع نب ليعامسإ
 زيزعلادبع نب رمع ةلود ىف هيدي ىلع ةيقيرفإ ربرب ةيقب تملسأ ىتح ,مالسإلا ىلإ ربربلا ءاعد
 .«مارحلاو لالحلا ةيقيرفإ لهأ ملع ىذلا وهو

 قيقدلا ىنعملاب ايمالسإ ابعش ىرجهلا لوألا نرقلا ةياهن ىف ربربلا حبصأ وحنلا اذه ىلعو
 ريزعلا دبع نب رمع فلخو .مهتدئفأو مهبولق قمعتيو «مهس وفن تاذ ىف لغلغتي وهف ةملكلا هذط

 نوقرفي 0 نيغاب ناغاط 3 ةيقيرفأو ناوريقلا له اوازف ليبسلا لوم داماك

 اي 0 ةذخالا اهيتديقع دابم ن نورشني . ةيضابإاو ةيرفصلا جاوا ذ ذخأ م نعوم

 0 هانا نينا نوحي ىهسك ا ا ْق ناو وه ا قرار ناو ريقلا باحيبملا
 ا نيب رغملا ىف ةريثك عومج تذخأو .برعلاو ربربلا نيب ةقرفتلا ىف

 نر يراد .هينانل نع ل تبا امو تان -. ةيرقسلا لف - رع
 امزهو اهيلع ءاليتسالا نوديري 0000 ةنس ناوريقلا ىلإ مه ناشيج مدقتو ىصقألا
 أاهنم ايهيرتماو مال00/ ه٠ ةنس ناو ريقلا ةيرفصلا ةموجفرو ةليبق تلخدو .ةقحاس ةعزه

 ,ىضابإلا | تستر: نب: قمت دبع اهيلع كد اا ةنس ىضابإلا باطخلا وبأ

 .ةيضابإ نزل عم زب ازا

 " تاباحس تناك اهنأكو ,رثأ ىأ اهب كرتت مل ناوريقلاب ةيرفصلاو ةيضابإلل تاماملإلا هذه لكو
 نيتاه ىدحإ يي الو .تعلقأ ىتح ملت دكت مل فيص
 ,ةيضابإلاو ةيرفصلا ميلاعتب هيأت مو .ةنسلل ىربك اراد تلظ ناوريقلا نأ كلذ ىنعمو .نيتديقعلا
 ترمد دقل لب ءىضاملا لصفلا ىف انب رم اك ةيراض ةلزانم نيلوألا تلزانو ماسحلا تقشتمأ دقو
 نرقلا لاوطو ىرجهلا ىناثلا نرقلا رخاوأ ىف ناوريقلا تذخأو .اعيرذ اقحم اهتقحمو امل نيشيج
 ناثلا بهذملل ناكو .ءكلام بهذمو ةفينح ىبأ بهذم امه ةنسلا لهأ بهاذم نم نيبهذمب ثلاثلا
 ىتح نييمطافلا ديبع ىنبل ناوريقلا ىف رومألا رقتست نإ امو .هئاهقف ةرثكل ةبلغلا نم ليلق ريغ
 هقفلاو ةعيرشلا ميلعت ليطعتب مهئافلخ لوأ ىدهملا هتلاديبع ومار يفي ةيهشلا مهتديقع اويلي
 مهسورد ءاقلإ نم نيبهدملا ويش عنمو ,ةفينح ىبأو ك كلام ىبهذم ديريو .ةنسلا لهأ بهاذم ىلع

  اودهطضا دق اوناكو .مهتيناوح ىف امإو مهتويب ىف امإ مهذيمالت نوئرقي اوناكف ةبقع عماج ىف
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 هتيب ىف فاكتعالا هومزلأو هتيرح هيلإ اودرف اوداعو .هونجسو .ةيكلاملا سيئر دابللا نب دمح

 ) هتوناح ىف هذيمالت ىرقي ناطقلا عيبر ناكو .هتيب ىف هيلع نوءرقيو ةيفخ هنودصقي هذيمالت ناكف

 ءالعو ,ةفينح ىبأو كلام ىبهذم ىلع ءاضقلا نولواحي نويديبعلا لظو .نطقلا هيف عيبي ىذلا
 دادحلا نيديعس هيقفلا ناكو .ةيراض تاللزانم مهتاعد نولزانيو ةداح ةمواقم مهنومواقي ةنسلا

 ,ةجحلا مهمازلإو ةاعدلا هتاكسإبو هب عمسو .ىدهملا هتاديبع مايأ ىف تالزانملا هذه دوقي

 : ىوبنلا ثيدحلا هيلع ضرعو - «سوفنلا ضاير» هباتك ىف ىكلاملا لوقي ابك - هاعدتساف

 تقفتلاف هةفينلا لهأ ةاوردق حيحص ثيدح وه :ديعس هل لاقف «هالوم ٌلعف هالوم تنك نم»

 (لوسرلا) دري مل .ديسلا هللا ٌرعأ :ديعس هل لاقف ؟انديبع نونوكي ال سانلل اف :هل لاقو هيلإ
 نم كمالك ديؤي دهاش نم له :ىدهملا هللا ديبع هل لاقف ,نيدلا ةيالو دارأ امنإ .قّرلا ةيالو

 مكحلاو باتكلا هللا ديتؤي نأ رشبل ناك امو# :ىلاعت هللا لاق ,معن :هل لاقف ءلجو زع هللا باتك

 نوملعت متنك ام يسار ا كلو قا ند اا وتوك .سانللا لوقت ةوبنلاو

 دنب رقكلاب مك رمابأ انابزأ ةمسلاو ةكللا" ودعتك نأ كرما الوب ون وسردت منك اهو تابكلا

 اغإ ايبن نكي مل ىلعو ءىبن ريغل هلعجي مل ىبنل هللا هلعجي م اف :ديعس لاق مث «نوملسم متنأ ذإ

 ةيديبعلا ةديقعلا ىف ةلاصملا فقتل قرضا مل: لاقت هددضتا كليو 0 سلا سسقواك

 ةروصلا مهنأب مهعانقإ اولواح دقف ,سانلا دابعتسا نييديبعلا ءافلخلا ةلواحم دنع ةيمطافلا

 ار مهتالالض نم كلذ ريغ ىلإ اريبك اولع كلذ نع هللا ىلاعت ةيلعلا تاذلل ةدسجملا

 ...نأ هللا ميدينع عطاقك ناورتقلا كلظرب نم نع :ت:ةليلنلا وزيد انباتك ىف اهنم افارطأ

 زعملا ثبلي ملو ءكلام بهذم ةصاخو اهتاطاشن ةنسلا لهأ بهاذمل تداعو ةرهاقلا ىلإ اولقتنا

 ىنسلا بهذملا وه لظف .هعابتا ىلع ءاهقفلاو سانلا لمح نأ م١٠ 57/ه8578 ةنس ىجاهنصلا

 نكلو .نيينامثعلا مايأ ىفنحلا بهذملا هعم كرتشا اقحو مولا لإ ىهتوتلا طفلا ىف ىعاسألا

 .ةيسنوتلا ريهامجلل ىنسلا بهذملا وه لظ

 (١!فوصتل و دهزلا

 راد ىلإ اعيرس لوحتت تذخأ فينحلا نيدلل ةريبكلا ةيسنوتلا رادلا هذه وأ رطقلا اذه

 صاخلا ءزجلا ىف امهنع انبتك ام ىنسلاو :ىفسلفلا 20ضاير باتك فوصتلاو دهزلا ىف عجار )١(

 ىف رظنا كلذكو ىبرعلا بدألل خيراتلا اذه نم رصمب 2 ةيقيرفإ ءالع تاقبط كلذكو عجارتلا ق:سرفلا

 .ىلذاشلا نسحلا ىبأ ةمجرت ءزجلا اذه 202 كيفشنربو .ىجان نبال ناميإلا ملاعمو برعلا ىبأل

 :نييفوصلا نيعزنملا ىف رظناو .اهدعب امم "1
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 قوضاقلا ناكر. دنلج لك قون ةققي لك ل د دعانا فدخل وجوجل نحاول: ةدابعل :رنك +

 نم هيلإ وعدي امو مالسإلا ميلاعت مهيف نورشنيو نيدلا ىف مهنوهقفيو نآرقلا ربربلا نوئرقي '
 ”.كهزل ا ةرعيلل ةلاي ةنبن ةيزكل ادي و رمهتاس لسوا عقلا ةلا اوفا ورق ققو «كننتلاو ةدانعلا

 رجأت مسأب ناوريقلا ىف رهتشا ىذلا ديبع نب ليعامسإ مهنم ناكو ,لئازلا ايندلا ضرع ىف

 نيدلا داهز ةيصخش لئثمي وهو ءريخلا هوجو ىف هقفني هلل هبسك ثلث لعجيو رجتي ناك هنأل هللا

 وهو ,باتك ف نآرقلا ةئشانلا ظفحيو ,نيدلا ىف سانلا هقفيو هللا دبعي وهف .نيلوألا فينح لا

  3ميفي ام ةراجتلا نم بستكيو رجتي لب ءسانلا ىلع ةلاع و ةلردللا لع انيعوأ لك نقيب

 ,هللأ نيد ءادعأو اهئادعأل داهجلا ب نحو“ : ةمآلل هيلع ركألا بجاولاب موقي وه مث «هدوأ هبا

 ىف قرغو ةيلقص ىف هللا ةملك ءالعإل ادهاجم جرخو هفيس لمح ناوريقلا ىف هتايح نم ةرخأبو

 تاقبطلا بتك نت نيريثك داهزب ناوربقلا ىف هدعب ىقتلنو 00 اس ع الا

 .سوفنلا ضاير ىف ىكلاملاو تاقبطلا ىف برعلا ا اليوط هب هونو ءاكسان ادباعو ادهاز ناكو

 لخدأ نه لوأ دايز نب ىلع امهرصاعي ناكو .هعروو هدهزو دشار نب لولهبلاب اهون لثملابو

 .دهزلا ىف باتك هلو .,ةرجهلل ا م نو قياما ةيقسورل "نلف نب , كلامل أطوملا باتك

 نمر ناكو ماهل وب ةيانك قل رجال ديبع نو ليعاعسإ لوم هرك ناز , كلملا ديعل لثملابو

 ٠ .عرولاو لضفلا لهأ

 تقو ىف نوجرخي امئاد اوناك مهنأ نيعرولا داهزلا ءالؤط تاقبطلا بتك هتلجس ام مهأ نمو

 ةماقإل ىسنوتلا لحاسلا' لوط ىلع ةذختم تناك ىتلا سراحملاو تاطابرلا ىف ةدابعلل ةنسلا نم

 لحاسلا ىلع عضوم ىف ةأجف نوريغي نيح هللا ءادعأ نييبرغلا ةنصارقلاب نيصبرتملا نيدهاجملا
 ةيلقص حتفل ةروهشملا هتلمح ٌدعأ نيح ىبلغألا لوألا هللا ةدايز نأ فورعمو .ليوطلا ىسنوتلا

 .هنمز ىف اهئاهقف ريبكو ناوريقلا ىضاق تارفلا نب دسأ اهدئاق لعج ملاكا ه1 ةقيس+

 ءانيم نم برقلاب ةنسلا ىف اتقو طباري ناك هنأ هدعب ناوريقلا ءاهقف ربكأ نونحس ةمجرت ىفو
 قداصلا عرولا عم هنتلفوو همن نق: دس ناك ءارثلا نم ءىش ىلع ناك هنأ عمو ءةسوس

 - ةنسلا ىف اتقو جرخي ةبلطلا ءارقإل هتقلح ىف هفلخ ىذلا دمحم هنبا ناكو ءايندلا ىف ةداهزلاو
 نأ كاما هيا رقى ةلدقم هلا عز رو: نادلسلا| هنا زعو ةظبا وغلا تن هين لطف
 دلقتف ميرحلا ىبسو لاومألا ندع ببن لعدج لاهزلا ةيكو ب اوفرشأ دقو ةرم تاذ مهيقل
 ديم اوك ون نيك ووقحل ا 1 وغرس اف قالب اول نفعب ها زويل 1 د اوه ..طقنا و خو لد او ةنيش

 طسوتملا رحبلا ىلإ ةبراه مهتيقب ترفف ,مهضعب ىلع اوزهجأو ,ةنصارقلا عم برح ىف 0
 اونوكي م ىلوألا ةيمالسإلا بقحلا ىف كاسنلاو داهزلا نأ ىلع لدنل كلذ قوسن امنإو .هءارو امو
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 برح ىف فوفصلا نومدقتيو حالسلا نولمحي امئاد اوناك لب ,طقف مهبر ةدابعو دهزلل نوشيعي

تدابع نع لقي ال هنا ءادعأ داهج نأب نينمؤم ,نطولاو هللا ءادعأ
 اونوكي ملو .هيلإ ىبرقو اكسن ه

 . رم ام وحن ىلع .مهقازرأ مهيلع ٌرِدَث افرح نوفرتحي ائاد اوناك لب ,عمتجملا ىلع ةلاع نوشيعي
 هلا رجات .ةيبع- قع ادع اميبإ' تنك قنا اذ ]

 مهارنل ىتح ءىرجهلا ثلاثلا نرقلا ءانثأ ناو ريقلا ىف نورثاكتي دابعلاو داهزلا ءالّؤه ذخأو

 اوناكو .ةدابعلاو ركذلل تبسلا موي هنودصقي أوناك ءتبسلا دجسم هومس ادجسم نوذختي

 ىف هللا ركذ هيلإ ريصيس امل ةمدقم ناك كلذ نأكو .ةعامجو ىدارف بيرطتب راعشألا هيف نودشني

 اطييرع ناك نا دعب اناوتلاو فساسلا قركذلل ةنووو كاعانتعا حبصيس ذإ ,ةيبرغملا نادلبلا

 سراحملاو تاطابرلا ىف ليوطلا ىسنوتلا لحاسلا ىلع مهتبقارمو نطولاو ,نيدلا ءاذغعا تاهت

 789 ةنس ىفوتملا ىنانكلا رمع نب ىيحي - اركبم - لواحو .تارشعلاب دعت تناك ىلا ةريثكلا

 قيرطلا اذه نع مهدري اباتك فلأف ءتبسلا دجسم ىف ركذلل راملا عامتجالا مواقي نأ ةرجهلل

 .هيلإ اوبيجتسي ملو هوعدتبا ىذلا

 ماعم باتكو ةرجهلل 21١7 ةنس ىفوتملا ىكلاملل سوفنلا ضاير باتك ىف مجارتلا أرقي نمو
 نيب ةصاخو كاسنلا داهزلا نم ريثك هاقلي 778 ةنس ىفوتملا ىجان نبال هليذو غابدلل ناميإلا

 اعرو ناكر اوك زنا اهسسارم ندم ةيضقللا ةلودلا ىف طشني فوصتلا ذخأو .ةاقتلاو ءاهقفلا

 دجاسملا نم اريثك ةلودلا ءارمأ ىنبو .هبرل يبرق هيف ناذأ لوأب ضمه ادجسم ىنب املك ناكو ءايقت

 نييسلدنألا هتمئأ ضعب ناكو ,ةلودلا كلت دهع ىف طشني فوصتلا ذخأو .اهئادلبو سنوت ىف

 نيدم وبأ مهنم اهب لزن نممو ءىرجهلا سداسلا نرقلا ىف ةلودلا كلت لبق ىسنوتلا رطقلا نولزني

 ىفوتو ءكسنلاو فوصتلا ىف هربخ هب رهتشاف .برغملا ىلإ رحبلا زاجأ .ةيليبشإ نم وهو ,بيعش
 سنوتب لزن دق ناكو .نو ريثك عابتأ هلو .ةريبك ةيواز اهيف هلو م1167/ه6 هنس .ناسفلتب

 ةنييوولا يبتلع نب فلخ ديعس وبأ مهنم :ىسنوت رهغ ةيفوضلا هتقيرط ق هعبتو ءةرتف

 ىفو همساب ةامسم ةدلبلاو .ةجاطرق نم برقلاب رانملا لبج ةدلبب نوفدملاو م١111 ه4

 ىدلاو جالحلا هادي ىدلا جرا وهوا .ىفسلفلا عزتملا هفوصت ىف عزني ناك نيدم ابأ نأ هيفا

 ناسنإلا نيب ىرخأ ةرابعي وأ هنأش لج قلاخلاو تاقولخملا نيب داحتالاب نونمؤي هباحصأ ناك

 دنع فقي نم مهنم ءعزنملا اذه ىف نوثحايلاو ,ةيلعلا تاذلا ىف ءانفلاب ناميالا كلدب نرتقاو .هبرو

 نم رثكأو ةيهلإلا تاذلا عم داحتالاب  لوقلا ىلإ مهوبسنيف مهراعشأو هباحصأ تارابع نم رهاظلا

 :لوقي ناك هنأ نيدم أ نع 7_0 ,ةعيبطلا داورجو ناسنإلا ف لحب هللا نأو لولحلاب كلذ

 ةيلعلا تاذلا ىف داحتالاب نمؤي نيدم ابأ نأب 7 دق تارابعلاو «لكلا انأف 9 ىلغو لق ىب»

 * يع افمض|' نعوذ سنوت رازو .ةينابرلا تاذلا ىف ءانفلاب نمؤي امنإ هنأب زوم دقو هيف اطولحو .



 د
 دنس ىدددي قوتلاو ةيليمشإب قاتلا ىنلدتألا ىسرملا قرع. نبا ىفشلفلا قوؤضلا عوتملا

 رئاودلا» : : هب اتك اهيف لا ةرتف سن وت ف لظو را اذه ةمئأ نم وهو ما :٠ /مها18 ا

 .هعزنمو هب نييجعملا هيديرم ضعب سنؤتب فلخ هنأ انظ نظنو «ناسنالا ةاهاضم. و ةيطاعتالا ٠

 اغا «سنوت ى ناقتالاو عويشلا هل بتكي مل ىفسلفلا ىفوصلا عزنملا اذه نأ دكؤملا نمو

 ١ ىف ةيلغلا::تاذلا لولخ هباحصا نمور أل ىذلا ىنسلا ىفوصلا عزنملا كلذ هل بتك ىذلا ٠

 ةبحم مهبسحف .ةينابرلا تاذلا ىف ءانفلاب الو ناسنإلا عم وأ اهعم اهداحتاب الو نوكلا تايئزج

 ىفوتملا ىريشقلا ميركلا دبع سماخلا نرقلا ىف عزنملا اذه ىلع ماق دقو .هحيبستو هركذو هللا

 . قرطلا تدع اب ناعرسو م11 7/ه» 6 ةنس قوتملا لازغلا مامإلاو م٠١ ./1/ ه6 دنس

 . ةبسن ةيرداقلا :ناتقيرط اهيها١ نمو :قرعطا سوانا نوقلا ةاننانويلعلا ف هللا ةيفوصلا

 1 م10 ةنس قوتملا دادغب ليزن ابسن ىنيسحلا ادلوم ىناليجلا رداقلا 3 خيشلا ىلإ |

 : هلق 0 ىدادغبلا 507 دمحأ تل 4 ةيست 0 ا ةيدمحألا ةقيرطلاو

 بوسنملا م هللا دبع نب ىلع نسحلا 5 لذاشلا وه ىسنوت خيش درجتو ديد ةينس

 ةيفوص ةقيرط ءاشنإل ما151/هد1 ةنس دولوملا سنوت ةنيدم نم برقلاب ةلذاش ةدلب ىلإ
 ,ءسنوت ىف اهرشن لواحي دحاَو ,ةيب رعلا نادلبلا ىف تعاشو تمع ىتلا قرطلا بناجب ,ةينس

 ةشئاع ةديسلا) اللو ىموجيسلا نسحو ىناجرقلا ىلع مهنم ,ءءاسنو الاجر نوريثك نوديرم هعبتو
 .٠ ةيواز اهوا سنوت ةنيدم قرغ ةيونم ةيرق نم ىهو ما1117/ه06 ةنس ةافوتملا (ةيبونملا

 .هريغو لمح : نهتاجاحلا اهب نلسوتيو اهئرزي كلذلو .اهيف داقتعا اهتدلبب ءاسنلا ضعبلو ,ةريبك
 ٠ ةنس ةيردنكسإلا ىلإ هيديرم نم عمج عم هبحصو ءىسرملا سابعلا ىبأ هذيملتب فرعت سنئوت ىفو .

 * :تلطر رص ةدسلا ةيفوصلا قارطلا هلأ هتتيرطب تحبصأ ا ناعرسوت م1154
 نم سنوت ىلع تدفو ىرخأ قرط عمو ءاهل ةقباسلا ةيرداقلا ةقيرط عم سنوتب ةيح هتقيرط .

 سورع نب دمحأ خيشلل ةيسورعلا ةقيرطلاو ىناجتلا ةقيرط لثم ىصقألاو طسوألا نيب رغما
 0 ظ رك ةنوازا قشر“ ف هلو م1217/ه84 ةنس. .قاوقملا

 بقحلا ىف تلوحتو .ةطرفم ةرثك ةيبرغملا راطقألاو سنوت ىف ةفوصتملا اياوز ترئثاكت دقو
 :ناكو ,نيلاجدلا نيذوعشملا نم ريثك نيلاوجلا شيواردلا عم ادن اياكت هيشي اهلا ةرخأتملا

 نيدلا ةداج نع هفارحنال هنم ءارب هللاو .هللا ءايلوأ نم هناو :تاماركلا هيسفنل ىعداي قم مي



 فت"سلاثلارّصعلا

 (!ةيملعلا ةكرحلا

 نوملعم نودهاجي نوحتاف (أ)

 هدادع نيملسملل شيج ىف نامثع ةفيلخلل رصم ىلاو حرس ىبأ نب دعس نب هللا دبع جرخ
 ةظنااعن لاو تيفي .نيقتلاو مغ هاا ةنس ةيسنوتلا ةيقيرفإ ىلع ءاليتسالل افلأ نو رشع

 هللا رصنو .ربربلاو مورلا نم فلا ةئامنى قاكو سويرومرش هدكالاب لقثننملاو اهيلع رئاثلا
 ةيسنوتلا ةيقيرفا قده ثدعاو ءانحتي هس قدمو ةكرفملا قنوت وضح لتقو .نيملسملا

 مجنأو هدونج نع نوثدحتيالو نيبملا حتفلا اذه نوخرؤملا ركذي ةداعو .نيملسملل اهباوبأ حتفت

 دحأ 0س ىب نبا ةدايقب ء.هرشن ليبس ىف اداهج اوبراحو اوجرخ فينحلا نيدلا دونج اوناك

 نب سابعلا نب هللا دبعو باطخلا نب رمع نب هللا دبع :ةلدابعلا ةمدقملا ىف هعمو ىحولا باتك

 ركب ىبأ نب نمحرلا دبعو صاعلا نب ورمع نب هللا دبعو ريبزلا نب هللا دبعو بلطملا دبع
 شيج ىمس كلذلو ,.دوعسم نب هللا دبعو رفعج نب هللا دبع مهعم ناك اضيأ لاقيو ,قيدصلا

 . اوجرخ امنإ ءايند ءاغتبا ةيسنوتلا ةيقيرفإ ىلإ اوجرخي مل .نيعرولا ةمألا ةاقت نم مهلكو ةلدابعلا

 ريبزلا نب هللا دبع دي نم ةبرضبو .ةيقيرفإ ءاجرأ ىف فينحلا هنيد رشنو هللا ليبس ىف داهجلل
 ىف نيدهاجملا فينحلا نيدلا دنج ىديأو ةلدابعلا هئالمز ىديأ نم تابرضبو سويروجيرج لتق
 لقاعملاب اومصتعاو ديدش بعر مهباصأ هركاسع نم ىقب نمو مخضلا شيجلا مزهنا هليبيس

 .ىديبزلل نييوغللاو نييوحنلا تاقبطو ىفاريسلل 2لثم خيراتلا بتك نيملعملا نيحتافلا ىف رظنا )١(

 خيرات نم ةعطقو مكحلا دبع نبال رصم حوتف

 تامدقمو (سنوت ىف عبط) ىناوريقلا قيقرلل ةيقيرفإ
 ةأشنلا ىف عجارو سوفنلا ضاير نم لوألا ءزجلا
 نبال برغملا نايبلاو برعلا ىلأ تاقبط ةيملعلا

 نييرصبلا نييوحنلا رابخأو ءاريسلا ةلحلاو ىراذع .

 نبال ناميالا ماعم ةنوتيزلاو ةبقع عماج ىف رظناو
 ةراضحلا نع تاقرو باتكو ىجان نباو عابدلا

 ىنسح نسح ذاتسألل ةيقيرفإ ىف ةيبرعلا
 ايقيرفإ رابخأ ىف سنؤملا رظناو باهولا دبع



 ا
 .تنادو .مهحلاصف حلصلا نيبلاط نيملستسم حرس ىبأ نبا ىلإ اوءاج نأ اوثبلي ملو .نوصح لاو
 .هدونجو نيل ىيدللا ةيسوتلا ”ةيقيرقإ

 ازا رزبف حرس ىأ راق هلا لبس نورها ف أب روعشلا اذه امئاد نيحتافلا دنع دجنو

 ىف داهج وه امنِإ اًوزغ الو احتف سيل هنإ ,داهجلا ىلع اضرحم شيجلا ىف بطخي سويروجيرج
 نم لوأ ناكو نيحتافلا ناهذأ ىف الثام روعشلا اذه دجن امئادو .فينحلا نيدلا ةملك ءالعإ ليبس
 هيف لخدأ دقو ,عفان نب ةبقع ىسلطألا طيحملا ىتح هللا ليبس ىف ادهاجي ةيب رغملا دالبلا ىف قمعت
 ةيارب تلصو ىنأ كدهشأ ىنإ مهللا» :هلوقب هبر ايجانم ءامسلا ىلإ ههجو عفرو هسرف مئاوق
 برغملل ةازغ اونوكي مل هدونجو وهف «كاوس دحأ دبعي ال ىتح ةرومعملا رخآ ىلإ مالسإلا
 نيرالا يضافأ لإ هند 'اووقتي نأ نودي هل: اذ وطي اوناكلان | ,مئانغلا هنم نوعمجي ىصقألا

 دعب دئاقلا سيق نب ريهز كتفو ,ناوريقلا هعومجب لخدو ,ةليسك راثو ةبقع ىفوتو .ةرومعملا
 ىفإ» :الئاق قرشملا ىلإ داعو .هل اكاح لظي نأ ىبأ برغملا هل ناد اذإ ىتح هشيجبو هب ةبقع
 برغملل نيحتافلا دنجلا ةداقف .«كلهأف ايندلا ىلإ ىب ىسفن لي نأ فاخأو ,داهجلل الإ تمدقام
 هللا دنع ام نيبلاط مالسإلا رشن نوغتبي نيدهاحجم اوناك امِإ ايند بالط اونوكي مل مهسفنأ دنجلاو
 ز ياررع تلك ةئزع هريحلا اوعاج هم :توملاب نولاع ل كلذل مهو ,ةرخآلا باوث نم

 .ةمساحلا تاراصتتنالاب ةيمالسإلا حوتفلا

 كلمت مهحوتف نم مهمه سيلف .مالسإلل نورشان مهنأ ىه مهل ةيناث ةفص كلذ لالخ حضتتو
 . نولواحي كلذل مهو .فينحلا نيدلل بولقلا كلق مهض اغإ ءقزرلا تابيط نم اهيلعامو ضرألا

 . اودجو امل ءربربلا مط بيجتسي ذحأو«ةعيلاعتبوب هنا ريرتلا «:فيزعت تدناكمإ. .ردقي. لك
 دنع ةدقعملا ثيلثتلا ةركف اهيف سيلو .هللا ةينادحوب ناميإلا ودعت ال ذإ ,ةطاسب نم هتديقع ىف
 - هتردق تلمشو - هملع لمش رداق ملاع وهو ,ءىش لك هتمحر تعسو ميحر هللاو ,ىراصنلا

 لدعلا عم تابجاولاو قوقحلا عيمج ىف ةيساوس اربربو ابرع نوملسملاو .نوكلا ىف ام لك
 نيب ةيعامتجالاو ةيقبطلا قورفلا عيمج وح عمو ,هنودب بوعشلا ةايح حلصت ال ىذلا قلطملا
 ىف دهاجملا 0 دنجلا اذه ذخأ دقو .ةيدوبع لك نم بوعشلا ريرحت عمو .ةمألا دارفأ

 نا رثلا نيم اتينفج رب ربلا نوط مهف نيالا 34 نتقد عيطتسي ام لكب - لواحي هلا ليبس
 حجنو م اوناك اك ربربلل نيملعم اوناك كلذبو .هيْدَمو مالسإلا ميلاعت ىلع مهنوفقي مهو
 لب ءايرهاظ اقانتعا ال فينحلا نيدلا قنتعت رب ربلا نم ةريثك تاعامج تذخأو ءاعيرس مهميلعت
 برحو هرشنل حالسلا لمحت ىه اذإو .هل صلخت ىه اذإف ,ةدئفألاو بولقلا اهنم قمعتي اقانتعا .

 ةليبق نأ نم (ه١3-06) ةيقيرفالا رجاهملا ىبأ ةيالو ىف لاقيام كلذ نمف .هللا ءادعأو هئادعأ

 |ءزج ربربلا حبصيو .رئازجلل ىلامشلا لحاسلا ىلع ءاليتسالا ىف هشيج عم تدحتا ةبروأ '
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 ةنهاكلا ىنبا نيعي هارن ذإ (ه1-١/860) نامعنلا نب ناسح دهعل ىبرعلا شيجلا نم أزجتي ال

 نيم ةيبتك هيف لكذأو ءامهمالسإ دعب شيجلا ىف نيدئاق نيملسملا دض ةفينع ةروث تداق ىلا

 مهف «ربربلاو برعلا نيب قراف ىأ شيجلا ىف دعي مل كلذبو ءافلأ رشع انثا اهدادع ربربلا
 (ه81-311) ريصن نب ىسوم هدعب ىلوتيو .ةريبكلا هقرف ضعب ةدايق نولوتيو هيف نودنجي

 حتافلا شيجلل اًدئاق هلعج مث ةجنط هالو دقف دايز نب قراط لثم اداوقو ةالو رب ربلا نم ذختيف

 ءىربرب ىدنج فلأ رشع ىنثاو برع ىدنج فلأ رشع ةعبس نم افلؤم هشيج ناكو ايربيإل

 اك نيدلا ىف مهوهقفي نأو نارقلا رب ربلا دونج مهناوخإ اوملعي نأ برعلا دونجلا ىسوم رمأو

 ربربلا نوملعي برعلا نم الجر نيعبس كرت ىسوم نأ :ىرخأ ةياور ىفو .ىراذع نبا لوقي

 ىتح ثدح ام ىلإ سايقلاب ائيش نودعي ال اهيقف نوعبسلا ءالؤهو .مالسإلا عئارشو نآرقلا

 اهنيدب نيدي حبصأ دإ .ةيمالسإلا ةمألا ىف برغملا جامدنا نم ريصن نب ىسوم ةيالو خيرات

 تضم امنإ ءاهيقف نوعبس هب ضبنيال مخض لمع وهو ةيب رعلاب هلهأ نم نوريثك ملكتيو ميوقلا

 ,هميلاعتو هنيد رشنلو .هللا ليبس ىف داهجلل هيلإ تجرخ ىتلا برغملل ةحتافلا ةيب رعلا شويجلا هب

 نيملعمو ةهج نم برغملاب فينحلا نيدلا رشن ىف نيدهاجم اوناك دونجلا ءالؤه نأ معزن انلعجي ام
 .ةيناث ةهج نم مالسإلا ميلاعتو نآرقلا هلهأل

 ةيملعلا ةأشنلا (ب)

 ديلاوم نم ليج - ىرجحهلا لوألا نرقلا رخاوأ ذنم - سنوتو ناوريقلا ىف أشني ذخأ

 ىلوم ةمركع لثم اهنم لهني قرشملا نم نيدفاولا ءالعلا تاقلح ىلع بكي ةيسنوتلا ةيقيرفإ

 عماج رخؤم ىف ناك هسلج نإ سوفنلا ضاير ىف ىكلاملا لوقيو .روهشملا رسفملا سابع نبا

 ٠١0 ةنس تامو ثيدحلاو ريسفتلا 3 سانلا له ةسورت تلد ناك في تاورررقلا ى ةيقع

 ةئعب ناوريقلا ىلإ لسرأ زيزعلا دبع نب رمع ةفيلخلا نأ عضوملا اذه ريغ ىف انركذو .ةرجهلل

 ركذلل ريسفت نم هب لصتيامو نيدلا ىف سانلا اوهقفيل ,مهراتخا ءاهقف ةرشع نم ةنّوكم ةيميلعت
 ,ىموزخملا رجاهملا ىبأ نب ليعامسإ :مهو .ةيوبنلا ثيداحألا ضعبل حرش نمو ميكحلا

 دوعسم نيبدعسو ,ى رفاعملا ديزي نب هللادبعو .ىراصتألاديبع نب ليعامسإو .ءريمع نب ليعجو

 ةداوس نب ركبو ,ىشرقلا ةلبج 5 نب نابحو .ىخونتلا عفار 0 نمح رلادبعو .ىبيجتلا

 رجاوملا »نأ نبا لإ منقار .«ىسراقلا .تانامت ني 0 حني هيهوتو. .نماذملا

 .دنجلا ءاضق ريمع نب ليعج ىلإ دنسأ اك برغملاو ةيقيرفإ ةيالو - ىنيدلا هلمع بناجب -

 مهئيد رومأ سانلا ميلعتو هتالصل ادجسمو هاتكسل اًراد مهتم لك ذختا ناوريقلا اولزن نأ درجميو

 ءالع بابشلا ميلعت ىف مهعم كرتشي ناك ةلودلل نويمسرلا نوملعملا ءالؤهو .مطوسر ةنسو

 ,تاقدصلا ىلع الماع زيزعلا نب رمع هلسرأ ىذلا ىراصنألا ديعس نب ىيحي مهمههأ نم نورخآ
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 رصم هيقف دعس نب ثيللاو كلامو ةفينح وبأ ةمئألا ثيدحلا هنع ىور نممو أريبك اثدحم ن ناكو

 نب دلاخ مهمدعتي ثيدحلا اهمابش هيك ريع سن وت ةنيدم لزن دقو .ماشلا هيقف ىعازوألاو

 .دايز نب ىلعو دايز نب نمح رلادبع هاليمزو ناوريقلا ىضاق ىبيجتلا نارمع ىبأ

 ناويقلا ىلإ مهلسرأ نيدذلا ةرشعلا نيملعملاو ىراصنألا ديعس نب ىيحي ةذمالت نم ةثالثلاو
 ةلحر كلذ ىلإ اوفيضي نأ ىغبني لب مهنع اوذخأ امب اوفتكي ال نأ اوأر دقو زيزعلا دبع نب رمع

 .رايدلا كلت ىف ملعلا ةلمحو نيثدحملاو ءاهقفلا رابك نع ذخألل قارعلاو زاجحلاو رصم ىلإ ةيملع
 ءامإ كلامو رصم ىف ةعيط نب كادبعو دعس خب :ثيللا زاظا ىيحتلا ناَرَمَع ىبأ نب دلاخ تفلو
 ديعس نب ىيحب دنسب هنع واو كلام ًأطوم ىف ىهو :ةيداخا ضعب هنع أوورو ناجحلا

 نب ناسح دنج نم هوبأ ناك نيترم ناوريقلاب ءاضقلا ىلوت دايز نب نمحر لادبعو .افنآ روكذملا
 ماشلاو رصم ىف نيثدحملاو ءاملعلا ءاقلل لحو ١1١ ةنس ىفوتو 5 ةرجهلل 4 ةنس هل دلو نامعنلا
 هنع هاور امك بهو نباو ةعيط نبا نايرصملا ناهيقفلا ثيدحلا ىور هنعو زاجحلاو قارعلاو
 ىف ذملتتو قرشملا ىلإ هرودب لحر هرصاعم ىسنوتلا دايز نب ىلعو .ىقارعلا ىروثلا نايفس
 مساب فورعملا هباتك هنع لمحو ىروثلا نايفسل قارعلا ىفو ةعيط نباو دعس نب ثيلل رصم
 ىلإ ىكلاملا هقفلا ىف أطوملا باتك لخدأ نم لوأ وهو .كلامل ذملتت ةنيدملا ىفو نايفس عماج
 هقفلا فقث ىدلا خورف نب هللادبع ناوريقلا ىف ىملعلا بابشلا نم هرصاعي ناكو .برغملا
 زاجحلا ىلإ لحر مث .ةرتف ةفينح ابأ مزلو قارعلا ىلإ لحرو «ناوريقلا خويش له فيدللاو
 .ناوريقلا ىف ةفينح ىبأ هقف رشن نم لوأ وهو .,هبتاكي ناكو سنأ نب كلام ىقلو

 ,ىعيبط ببسل ةيوغللا مولعلا ةأشن ةيسنوتلا ةيقيرفإ ىف اهتقفار ةينيدلا مولعلل ةأشنلا هذهو

 ىلع فقو اذإ الإ كلذ نقتي نأ هنكم ال ىوبنلا ثيدحلا ةياورو نآرقلا ظفح ديري نم نأ وهو

 ةرصبلا اتنيدم تناكو :ناعشألا ةياورب رهألا لوأ ى كلذ لع .نوئيعتسي اوناكو ةيب رعلا ننس

 برغم او ناوريقلا ىلوو ,ةيب رعلا دعاوق عصو ف ى رجم ا نناثلا نرقلا ف نيتداج ةفوكلاو

 قرب. . نصعملا هترامإ ىلإ هعم بحصو اضايف ارحب ناكو (هاا ١ )١6006-. ىبلهملا متاح نب ديزي

 مايأب سانلا ملعأ نم - ءاريسلا ةلحلاب هتججرت ىف رابألا نبا لوقي اك - ناكو ,ىميتلا نانس
 عئاقو نم اهريغو نافطغ برح ةيقي رفإ لهأ دخلا هنعو ٍ,اهراعشأو اهعئاقوو اهواعأو برعلا

 ةاحنلا نم وهو :ىرصبيلا ليعس نب نسحلا كه ىلا 782 متاك ديزي هبحص نمنو «برعلا

 ني :هماف ءأانركد اك .ءاطعلاو دوحلا ىف اراردم اثيغ ديزي ناكو .نيواودلا باتكو نييرصبلا

 ف ةرصبلا ممإ بييح نب سنوي هنأ نمو «ىوغو ىوحت ماع ريغ هيلع دفو وأ هنأ اك ,رعاخ

 نم ديزي ىلع دفوو ,هدنع ام هنع نوذخأي هيلع اوبكأف ناوريقلا بابش هب عماستو ,ةغللاو وحنلا

 0 هب اوعفتناو ىناوريقلا نتايشلا هنم دافأ دقو اهتاحن نم وهو ىفعج ا ةبيتق ةفوكلا
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 هيزرسأ دالوأ ماهي ةكخو و 2 ١6686 ةنس ىقوكلا ىوحنلا ىبلكلا ةناوع نب ضايع اًضنا

 ةياورب ىنعي ليج اعيرس ناوريقلا ىف أشني ذخأو .ةيبرعلاو وحنلا ناوريقلا ءانبأ ذخأ هنعو

 ىئاطلا حامرطلا نب ةماصمصلا نب نامأ ةلكاش ىلع وحنلاو ةغللاب ىغي ابك رابخألاو راغشألا

 «ىناثلا نرقلا لئاوأ ىف ناوريقلا ىلإ رجاه ةماصمصلا ناكو ,ىومألا رصعلا ىف روهشملا رعاشلا

 بابش نم نوريتك هل ذملتتو ,مزح نبا لوقي اك رعشلاو ةغلل ةيوار ناكو .نامأ اهيف هل دلوو

 حبصي ىتح ىرجملا ىناثلا نرقلا رخاوأ ىلإ لصن امو .بدألاو ةغللاو وحنلا ىف ناوريقلا
 نب ضايعو نامأ ذيملت ىرهملا كلملا دبع لثم نم ةاحن ةملكل قيقدلا ىنعملاب ةاحن ناوريقلل

 .هديمالت ليجو هليج ىف ةاحنلا رثاكتيو .ةاورلاو ةاحنلا نم امهريغو ةناوع

 - ةمكحلا تيب - ةنوتيزلاو ةبقع اعماج - دجاسملا - بيتاتكلا : ملعلا رود (ج)

 سوادا تااناوكلا

 ظيفحتل بيتاتك أشنت تذخأ ةيسنوتلا ةيقيرفإب نادلبلاو ناوريقلا ىف برعلا رقتسا ذنم

 ثيداحألاو - ةينآرقلا تايآلا ءادأ اونسحي ىتح - ةيبرعلا ئدابم مهميلعتو نآرقلا ةئشانلا

 اهيف ملعتي ناكو (ه1-١/860) نامعنلا نب ناسح دهع دنع زتاكت تدخلا انآ قدنيو .ةيوبنلا

 نادلبلا عيمج لثم كلذ ىف اهلثم .دالبلا ىف ملعتلا ساسأ تلظو ءاعيمج برعلاو ربربلا ءانبأ

 بيتاتكلا ىف ميلعتلا ةيمهأ ىلإ ةرجهلل 107 ةنس ىفوتملا نونحس نب دمحم هيقفلا هبنتو ,ةيب رعلا

 مهتلماعم قئارطو نيملعملا ىف تافص نمو بادآ نم ميلعتلا اذه ىف هب ذخؤي نأ ىغبني امو

 ةئشانلل ةيبرتلا دعاوق مهل مسرب هيفو «نيملعملا بادآ » ناونعب اباتك هيف بتكي هلعج امم ,ةئشانلل

 مهل هذخأو مهءازإ ملعملا تابجاوو مهعم كولسلا ىف هب اوفصتي نأ ىغبني امو .نيملسملا هانا ف

 هيف فلأ ذإ ه1 ةنس ىفوتملا ىسباقلا نسحلا وبأ هدعب وصولا سكني قعر يفلعلا هللا

 باتك نم عسوأ وهو «نيملعتملاو نيملعملا ماكحأو نيملعملا لاوحأل ةلصفملا ةلاسرلا» مساب اباتك

 ةئانلل ملغم ملص امو ثانإلا ملعم بادآ نع ثدحت هيفو ءاليصفت رثكأو نونحس نب دمحم

 .ةفيرط تاعوضوم نم كلذ ريغ ىلإ ةيبصلا ميلعت ىف ملعملا ةسايسو هلصبال اهي

 | ريسفتلا ىف نوثدحتي خويشلا ناك ثيح .دجسملا باَّتكلا دعب ميلعتلل ةيناثلا رادلا تناكو

 .. بابشلاو ةئشانلا قلحتت اك مطوح نوقلحتي سانلاو ةيب رعلا ةغللاو هقفلاو ىوبنلا ثيدحلاو

 ناوريقلا ىف ىنبت تذخأ دقو .ةيبرعلاو مالسإلا مولعو نيدلا ميلاعت نم مهيدل ام ذخأو ملعتلل

 نب رمع اهلسرأ ىتلا ةثعبلا ء ءاضعأ :عيمج“ نأ اني. رمو :ةريثك دجاسم نادلبلا نم اهريغو سناوتو

 هب قملاو دهس نكن لك وتلا ثيدحلاو ريسفتلاو هقفلا ميلعتل ناوريقلا ىلإ زيزعلا دبع

 هنم بناج ىف خيشلا سلجيو .دجسملا ىف ةالصلا دقعنتو .نآرقلا ظيفحتلف باتكلا امأ .اباّبك

 .ةينيدلا هسورد ضعب ىقلي
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 ' عماج اهو .نييمظع نيتعماج ىلإ نينسلا عم 5000 ناس اهب لن ا دحسسس كانهو ظ

 ' عماجلاو ,ةنوتيزلا عماج ىمسملا سنوت ىف نامعتلا نب ناسح عماجو ناوريقلا ىف عفان نب ةبقع .

 ٠ ىف نامعتلا نب ناسح هددجو ةرجهلل 00و ٠ ىتنس نيب ناوريقلل ةسيشات' ىف ةبقغ هان لوألا

 ىف باحبحلا نب. هلاديبع هعسوف اهلهأب قاضو ناوريقلا ىف نارمعلا دادزاو (ه1-١487) هتيالو
 سانلا ةسرادمل ملعلا لهأ نم خويشلا هذختي عماجلا اذه ءىشنأ ذنمو .(ه171١-117١) هتيالو

 برغملا ءاحنأ لك نم ٌبالطلا هخويش مؤي ةينيدلا مولعلل اًركرم اعيرس لوحتو نيدلا مولع ىف
 نبا ةعسوت دعب ىرجحهلا ىناثلا نرقلا ىلإ كلذ رخأتي ملو ,ةيسنوتلا ةيقيرفإ ءاجرا نع الضف
 هركذ ام كلذ ىلع لدي .لوألا نرقلا ىف هئاشنإ ذنم هيف كلذ أدب ذإ ءنظي دق اك .هل باحبحلا

 هذيملتو سابع نبا ىلوم ةمركع خا ل .عضوملا اذه ريغ ىف هيلإ انارتشأو .هتاقبط ىف برعلا وبأ
 كتيدلاو نيسفنلا قل هينوود سانلا ىلع ىقليو هرخؤم ىف سلجي ناك ٠ .0 ةنس ىف ىفوتملا
 ,ىمالسإلا عيرشتلاو هقفلا ىف نيلثام خويشل ىرخأ تاقلحب عماجلا رخر نأ دبالو .ىوبنلا
 ءا نوعدي اهتاعد ذخأ جراوخلا لحن ترهظ اذإ ىتح .رابخألاو راعشألا نووري خويشل اضناو
 .ةيضايإلا ةديقع لوح ةصاخو ناوريقلا عماج ىف ةاعدلا ءالؤه ضعب لوح تاقلح تنوكتو

 .ةبقع عماج ىلإ اهقيرط تذخأ ىناثلا نرقلا ىف ةلزتعملا ئدابل ةوعدلا ترهدزا نيحو
 مامإ نونحس ىلو اذإ ىتح .ةلزتعملاو جراوخلا دئاقعل ةاعدلا تارظانمب نوقيضي ةنسلا لها ناكو
 ىتح «مهتاقلح ءاغلإو مهتارظانم فقوب رمأ ةرجهلل ١4 ةنس ءاضقلا ىنسلا ىكلاملا بهذملا

 ةنس هتافو دعب عماجلا ىلإ اوداع مهنأ نظلا ربكأو .بابشلاو سانلا - 00 0

 اهؤافلخ مرحيف .ناوريقلا ىف ةيديبعلا ةلودلا مايق ىلإ ىضغنو .نولداجتيو هيف نوقلحتي

 رطضيو .عماجلا ىف ةيفنحو ةيكلام نم ةنسلا لهأ بهاذم ىلع ةيمالسإلا ةعيرشلا سيردت

 ةيسنوتلا ةيقيرفإ مهتحرابم ىلإ كلذ لظيو مهتين ةيناوحو مهتويب ىف بالطلل ير ىلإ خويشلا

 ' هل لظتو ةيكلاملا ةصاخو ةنسلا لهأ تاقلح عماجلا ىلإ دوعتو ,ةرهاقلا ىلإ ةيدهملا مهتمصاعو
 البلا :ةملجلا كرا ىف. ةزينكلا :ةقئاكم

 نيردلا ذنم ةيملعلا ةكرحلا دوقي ناوريقلا ىف ةبقع عماج عم لظ سنوتب ةنوتيزلا عماجو
 . هددجو (ه480-ا/١) هتيالو ىف نامعتلا نب ناسح هانب ,ةيسنوتلا ةيقيرفإ ىف ىرجهلا لوألا
 ذاتسألا لوقي امك - هفرخزو هديدجت داعأو .ةرجهلل ما/"5/ه7١١ ةنس باحبحلا نب هللا ديبع

 ةنس هللا ةدايز هوخأ هناينب متأو ىبلغألا دمحم نب دمحأ ريمألا - باهولا دبع ىنسح نسح
 هباوبأ ةدايز ايت دك ديدن ضي« نيتوتل يضرامإ قا ناعما رح وهيافيلا :فاضاو رول

 ' لثم وهو .ةيلاتلا بقحلا ىف ىرخأ تاديدجت هيلع تلخدو ,ةتس تناك نأ دعب اباب رشع ىنثا ىلإ
 ىلإ نوفلتخي سنوت بابش ذخأو ,هسيسأت ذنم هيف دقعت ةينيدلا سوردلا تذخأ ةبقع عماج
 " ىبيجتلا نارمع ىبأ نب دلاخ لثم نوجرختيو هيف مهسورد نومتي اوذخأو .هخويش تاقلح
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 ناوزيتلاو يقوت ىف مهتالكزل ارتي مددحأ وكورتالاللا عنا او نين: قرتلا ناورقلا ىتلاقا“
 ىف هب ىدتقاو ,عضوملا اذه ريغ ىف انب رم امك .هئاملع تاقلح نم دوزتلل قرشملا ىلإ ةلحرلا
 ءاملع نم ةورذلا ىف ةثالثلاو دايز نب ىلعو دايز نب نمحر لادبع هاذيملت قرشملاب ملعلا بلط

 اهيثدحمو سنوت ءاهقف ءامسأ رثكتو .جف لك نم سنوتب مهتاقلح بالطلا ّمأو ,ةيسنوتلا ةيقيرفإ
 عماج ىف اولطع نرقلا اذه نم ةرخأب نويمطافلا ىلو اذإ ىتح ىرجحلا ثلاثلا نرقلا ىف

 ةيدهملا نع مهلظ رسحنا اذإ ىتح ,ةنسلا لهأ بهاذم ساسأ ىلع هقفلا تاسارد هنوتيزلا .

 ىكلاملا بهذملا تاقلح ةصاخو ةينيدلا هتاقلح عماجلا ىلإ تداع ةرهاقلا ىلإ اهورداغو

 كلذكو ,ىكلاملا هقفلا ةصاخو .هقفلا ىف ةمئأ ميدق نم ةبقع عماجلو هل أيهت دقو .نيهبانلا هخويشو

 ظحلا ةنوتيزلا عماج لان دقو .ةيبرعلا دالبلا ىف مهئارظن نع املعو اهقف نولقيال ثيدحلا ىف
 .هبالطو هخويشو هتابتكمو هينابب ةريبك ةيانع تينع ذإ ةيصفحلا ةلودلا مايأ مظعألا

 .هأشنأ ىذلا ةمكحلا تيب اليوط رمعت مل نإو ةيسنوتلا ةيقيرفإ ىف ةمهملا ملعلا رود نمو
 هنبا اهاعرو ديشرلا نوراه دادغبب اهسسا ىتلا ةمكحلا رادل ةاكاحم ىبلغألا ىناثلا ميهاربإ

 ىسح نسح ذاتسأللو .ةيدادغبلا ةمكحلا راد لثم لئاوألا مولعب اصاخ تيبلا اذه ناكو .نومألملا

 ةيقيرفإ ىف ةيب رعلا ةراضحلا نع تاقرو هباتك نم لوألا مسقلاب هيف ٌميق ثحبم باهولا دبع
 هدادمإو هبتك نئازخو هماظنو .هل ىبلغألا ىناثلا ميهاربإ سيسأت نع ثدحت هيفو ,ةيسنوتلا

 مولع ىف نييئاصخإ بلجل دادغب ىلإ ةرافس ايونس لسري ناك ذإ ,تاطوطخملاو ءاملعلاب ايونس

 رهظتسيو .كلذ ريغ ىلإ ةضايرلاو كلفلاو بطلا ىف ةسيفنلا بتكلا تاطوطخم ءارشو لئاوألا

 لوقيو ءبتكلا ضعب ىنيتاللا ناسللا نم انايحأ اومجرت هيف نيمحرتملا نأ باهولا دبع ذاتسألا

 .برغملاب ةيملعلا ةكرحلا ىف ترثأ ىتلا ةيناوريقلا بطلا ةسردمل ةاونلا دجوأ تيبلا اذه نإ

 ءىشانلاو م6١١٠/ه٠4“7 ةنس ةجاطرقب دولوملا ىحيسملا سيسقلا نيطنطسق نأ ركذيو

 ةعماج ىف ىنيتاللا ناسللا ىلإ ةمهملا ةيبطلا مهبتك لقن اهئابطأ ريهاشمل ذملتتملاو ناوريقلاب

 ةضهنلا ىف قيمعلا هرثأ هل ناك ام ةيلاطيإلا ريغو ةيلاطيإلا تاعماجلا ىلإ تلقتنا اهنمو ونريلاس
 ةيدهملا ريمأ ىجاهنصلا ىيحي نب ىلع دهع ىلإ ىضفو .ةيبروألا دالبلاب ةيفاقثلا

 نداعملا ليلحتل تالآ نم هجاتحت امب اهدوز ءايميكلل ةسردم ءىشني هدجنف (ه )5-9 - 01١60

 آ .ريطقتلل ةفلتخم تاوداو

 .. اياوز نم - برغملا نادلب ةيقب لثم - رثكتست ىرجهلا عباسلا نرقلا ذنم سنوت تذخأو

 ىنابم مضت ىرغص دجاسمي هبشأ ىهو ىسنوتلا ميلقإلا نادلب ةيقب كلذ ىف اهتعبتو« ةفوصتملا

 ميلعتلا رشن ىف كراشت اهلعج ام ,ةيوغللاو ةينيدلا مولعلا سورد اهيف ىقلتو بالطلاو خويشلل

 ناردقلا ظيفحتل تاعك :ةداع اان قخلع ناعكو ةةنلتخلا .ةئايوكيف
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 اهل ةلودلا ةياعر لضفب رهدزت ةيملعلا ةكرحلا دجت ةيصفحلا ةلودلا رصع ىفو .يرخلا
 اهتسسأ ةسردم لوأو ,سنوت ىلإ نويسلدنألا نورجاهملا اهيف كراش سرادم نم تأشنأ امو
 هتلفرا طخ ةريمألا فيتساو.:ايماكس لوأ ايزكر وبا اهمها ةيعامشلا ةسوفن“ةلوذلا هذه
 نطرعملا ةنيردم نك ةنلاث ةييردم قدا فانز 'اطلسلا نب : انك و نيم ناو :ةيقيف وتلا ةسردملا

 نيكارفات نبا ريزولا سضاو ,ةعبار ةسردم ركب ا ناطلسلا تخأ تيبساو ,نييبتكلا قوسب

 ذأ لق نوع رطل ةسرفلا نمراف .ىأ ني كاب نبع ىأ ناطللا سصساوب ةيباح ةعردع"
 يطفو .ايفاك انفو هيلع لقوو ةنقتأو ءانب لمكأ لع نامسع و رفع وبأ موحا اهءاتيمتاف مت
 - نورجاهملا سنوت ىلإ مدق نيح ةصاخو اهطاشن ةيملعلا ةكرحلل لظيو .ىنامثعلا دهعلا ىلإ
 قوس ىف ةيدارملاب تفرع ةسردم ىناثلا ىاب دارم سسؤيو م٠١ .؟/مه٠ 1١ةنس نويسلدنألا

 :ةقدقلا :ةيرقللو ةلكتلا ةيستل ا: راد. فانا كف نب قسمت .قابلا .نتساوب .شامقلا»
 عبرأ ىلع هيخأ نبا سسأو ,ةطفنو سقافصو ةسوسو ناوريقلاب ى د2 نييراد نمساو
 .روشاع تيناوح ةسردمو راجحلا ريب ةسردمو ةيناميلسلاو نييبتكلا قوس ىف ةيشابلا : سرادم
 :ةسردم' .نيرشع“ قامعلا .دهعلا اذه نم ةرخآب سوت .ىق -نسرادملا تغلبو

 تابتكملا (د)

 ةيقيرفإ دالب نم امهريغو نت لنا وردت :ق ةطيقن هينا ه4 رش: لا نأ نع .ةمعااقو

 امئاد تناكو .اياوزلاو سرادملاو عماوجلا ىفو ةماعلا تابتكملا سيسأت ةنمزألا ىلاوت ىلع ةيسنوتلا
 ىف ةبقع عماجب ةقيتعلا ةبتكملا اهتمدقم ىفو ءاهنم نوديفي بالطلاو عومشل تاو الا ةكب وتقف

 رثكأ وأ ةخسن اهيلإ نودهم ةرجهلل ثلاثلاو ىناثلا نينرقلا ىف خويشلا ن اك نأ دبالو .ناوريقلا

 راسيلا باحصأو نايعألا مهلثمو ,ةريثك ابتك اهيلع اوفقوو اهب ةبلاغألا متهاو «مهتافلؤم نم

 ثيدحلاو ريسفتلاو هقفلا ىف بتكلا تاهمأو ةفرخزملا فحاصملا سئافنب جوت مويلا ىلإ لازت الو
 ةبتكم هيف سسأ ةداقرب ةمكحلا تيب ىناثلا ىبلغألا ميهاربإ أشنأ املو .بدألاو ةغللاو تاءارقلاو

 ةينيدلا مولعلا نم اهريغو لئاوألا مولع ىف اهعئاورو بتكلا رئاخذ اهيلإ عمجي دحاو ةيحض
 هذه ىف بتكلا عئاور نم اريثك اهيلإ لقن ةيدهملا ةنيدم ىدهملا هللا ديبع ىنب نيحو .ةيوغللاو

 لقنو .,تاطوطخملا فالآ اهيلإ بلجو ةيروصنملا ةنيدم ىف ةبتكم روصنملا هديفح نسفاو ,ةبتكملا

 ةيقب نأ ريغ ةرهاقلا ىلإ هعم تافلؤملا نم امهب ناك امم اريثك ىدهملا هدج ةبتكم نمو اهنم زعملا
 نيذلا نيقارولا قوس نأ دكؤملا نمو .نافرعلاو ملعلا بالط اهب عفتني لظ بتكلا نم اههيف

 ديب اتيبتك رز * لاق هنأ ىبلكلا دهاجم نب نودمح نع ىوريو .ةجئار تناك بتكلا نوخسني ]

 ءالع 5 باتك بحاص ىميمتلا ترعلا نأ نع 1 «باتك ةئامسمخحو فالآ ةثالث
 .ههنيتلال مهني وكتب نو ريثك رهتشاو «باتك فالأ هينا ىديب تبتك» : لاق 200050 ةيقي رفإ ْ
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 .بتكلا عمجب فغشو ,ةبلاغألا ءاردو نه وبا ناكو ديمح نب ىلع نب دمحأ لثم ةصاخ دا

 ويم درا يبس نع ع انوزردلل نق لك ل ةرجهلل 74"

 مه تابتكم نيوكتو بتكلا عمج ىلع نوصرحي اوناك ءاملعلا نم ريثكو .نباك ادع ام هطغ

 ةبتكم هل تناك م 114/ه75359 ةنس ناوريقلاب ىفوتملا رازجلا نب دمحأ بيبطلا مهنم «ةريبك

 000 لا :ءايطألا تاقيط:هباتك ىف ىسدنألا لجلج ىبا لوقي ذإ :ةمغض

 قفع نكي نا" لخ :قنقأ ف هه 25:5-665)..سيداب نب زعملا نأ نوري .اراطنق نيرشع

 لسرأف ٠ .بتكلا ءانتقا نم هنكمي ال امم هدي تاذ قيضب ملع نيح عرولا ظفاحلا هيقفلا ىسوسلا

 هيلإ اهلمح ةينيدلا مولعلا بتك تاهمأ نم ةريبك ةعومجم -ناميإلا ملاعم باتك ىف امك- هيلإ

 اندنع اهؤاقبو .ةعئاض اننئازخ ىف بتك هذه» : :اهيف هل لوقي ةقيقر ةلاسر اهعمو ءالامح نورشع

 ءزج لك ىلع بتكي نأ خيشلا سمتلاف «اهب عافتنالل اهكالتماب ىلوأ تنأو ءاعايض اهديزي امم

 خويشلا اهب عفتنيل ناوريقلاب ةبقع عماج ةبتكمب اعيمج تعدوأو ,ملعلا ةبلط ىلع فوقوم هنأ اهنم
 .بالطلاو

 مايأ نم ةرخأب ناوريقلا تحستكا نأ لالهو ميلس ىنب نم ةفراجلا بارعألا لويس ثبلت ملو

 لواخو ,ةرهدزملا ةيملعلا ةكرحلا ناوريقلاب تفقوتو م 08١٠/ه581549 ةنس سيداب نب زعملا

 ةيسنوتلا ةيقيرفإل ىملعلا دجملا درتسي نأ (ه010- )60٠05- ىجاهنصلا زعملا ديفح ىيحي نب ىلع

 ١ ىوس ثككت مل اهنأ ريغ :ةيتكم اهم قحلاو:ة اني رفاازك :باتميكلا ةسردم ةنديملاب تسلل

 بتكلا نم ريثك- عاضوأ - هيف بهن نرق' وحن ةب رطضم ةيسنوتلا ةيقيرفإ تلظو . .نرق عبر وحن

 ةيصفحلا ةلودلا دهع ناك اذإ ىتح .ةنوتيزلاو ناوريقلا ىعماج ىف ةعدوم تناك ىتلا ةسيفنلا

 ةبتكم سنوت ةمصاعي ةبصقلا ىف سّسأ ةيملع ةضهن نم اهب ناك ام دالبلل ٌدرتسي اهسسؤم ذخأو

 تافلؤملاو بتكلا نم نم اريثك كلذ ىلإ فاضأو «نييجاهنصلاو ةبلاغألا تابتكم اياقب اهل عمج ةمخض

 لظو ءاهل بتكلا عمجب نونعي هؤافلخ لظو .دلجي فلأ نيثالثو ةتس ىوتحت تناك اهنإ لاقيو

 قىتح .ةريثك ةسيفن بتك اهم ناكو « ,ةيصفحلا ةلودلا مايأ لاوط اهبتكب نوعفتني بالطلاو خويشلا

 ا ل يل ل

 .ةيصفحلا ةبتكملا ىف اهنم ديري ام ىلع علطيل سنوت ىلإ ههجو لوف ءبتكلا تاهمأ ضعب

 م١٠11 //هال7 ةنس مكحلا ناجلوص هيلإ راص نيح هنأ زيزعلا دبع سراف د

 اتقو ا لعجو ,ملعلا ةبلط ىلع اهبتك فقو ةنوتيزلا عماجب ةعموصلا تحت ةبتكم سيسأتب ىنع

 ىلإ و لالا تكلا 0 نيلوانمو ة ةموق اهيلع 0 م لك اهيف ا --

 كرب رديف ني اي سلا ل

 "تك ا ا 2
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 0١ - سنوت ىلع اولوتسا نيح نابسإلا ثبعو .ةيلدبعلا ةبتكملا مساب هيلإ ةبسن تيمسو نيلوانمو
 اهب لسرأ ابتك اهنم مهضعب ذقنأو ءاداسف اهيف اوثاعو ةبتكملا هذبب - ىرجمحلا رشاعلا نرقلا ىف
 ناضج «ياحسا .قوينانكلا نكي ملو .مويلا ىلإ اهب لازت الو ءامورب ناكيتافلا ةبتكم ىلإ
 ' طاشنلا ذخأ ةيدارملا ةلودلا تماق اذإ ىتح ,ةبجاولا ةيانعلا سنوت تابتكمب اونعي ملف ةفاقث الو

 ىلع ىلوتسا ذنم ةينيسحلا ةلودلا دهع ىف طاشنلا اذه درطاو .هتبتكمو ةنوتيزلا عماج ىلإ دوعي
 . ةينيدلا مولعلا فلتخم ىف اسردم نيعبرأ عماجلاب نيع ذإ ىلع نب نيسح اهسسؤم مكحلا ديلاقم

 .نيحلا كلذ ذنم عماجلاب ميلعتلا مظتناو .بتاور مه ىرجأو ةيوغللاو

 لئاوألا '''مولع

 بتك ىف دّدرتي ام الإ ةيبلغألا ةلودلا مايأ لبق لئاوألا مولع باحصأ نم دحأ ركذي ال
 ذإ ءبط ةملكل قيقدلا ىنعملاب ءابطأ اونوكي ملو ,ندبلا ءاهقف مهنومسي صاخشأ نع مجارتلا
 لثملابو - قيقدلا هانعب بطلل ركذ لوأو .ةطيسبلا تاربخلاو فراعملا ضعب ىلع نودمتعي اوناك
 ىبلغألا ىناثلا ميهاربإ أشنأ انيح ةيبلغألا ةلودلا دهع ىف هب ىقتلن - لئاوألا مولعل

 ذإ ءانفلسا ايف هب انمملا ىئذلا ةمكحلا تيب ناوريقلا راوجب ةداقر هتمصاع ىف(ه )585-51١

 نمم ناكو .هيف ةساردلاب اوضهني ىك لئاوألا مولعلو بطلل نيسرادلا دادغب نم هل مدقتسا
 ,لئاوألا مولعو بطلاب اقذاح ناكو ءنارمع نب قحسإ مااا ه1 ةتنرم هلا اوي اكتعتنا

 ةيودألا فيلأتب ازيمتم اقذاح ابيبط قحسإ ناك» : ناوريقلا خرؤم قيقرلا ميهاربإ لوقي هيفو
 رهظ هب» :ءابطألا تاقبط هباتك ىف ىسلدنألا لجلج نبا لوقيو «للعلا ةقرفتب اريصب ةبكرملا
 رئاسو بطلا ملعب رهتشا نمم» :ىسلدنألا دعاص لوقيو «ةفسلفلا تفرغو برغملا ىف بطلا
 ةحصو هتحيرق ةدوج ىف امدقم ناكو .نارمع نب قحسإ ىعيبطلا ملعلا نم ةطبنتسملا مولعلا

 ناملكو ربل ىبرعلا بدألا خيرات نم سماخلا ةيسنوتلا ةيقيرفإب لئاوألا مولع ىف رظنا )١(
 :ةراضملا قع :تاقوؤ: هتاتك قم« لوألا .عسفلاو ممألا تاقبطو لجلج نبال ءابطألا تاقبط باتك
 برعلا دنع ملعلاو ةيسنوتلا ةيقيرفإب .ةيبرعلا نبال برغملا نايبلا نم لوألا ءزجلاو دعاصل
 ىبرعلا ىفارغجلا بدألا خيراتو لييمودلأل .نودلخ نبا ةمدقمو ىطفقلل ءاكحلا رابخأو ىراذع
 .ىكسف وكشتاركل ناميإلا ملاعمو ةعبيصأ ىبأ نبال ءابطألا تاقبطو
 ءزجلاو .اهدعب امو 7817/7 كيفشن ربو ىجان نبال



 ١ك

 بطلا نيب هل اوعمج مهنأ حضاوو .«برغملا رايدب ةفسلفلاو بطلا نيب فلأ ىذلا وهو .هملع

 لئاوألا مولعو بطلا ةسردم سسؤم - قحب - وهؤ .ةعيبطلا مولعو ةفسلفلاو ةلديصلاو

 بطلا ىفو ءنوفلخ نب دايزو رازجلا نب دمحم بطلا ىف هل اوذملتت نممو ,ةيسنوتلا ةيقيرفإب
 نم ةعومجم فلأو .ىلقيصلا ديعس وبأ ةفسلفلا ىفو .ىليئارسإلا ناميلس نب قحسإ ةفسلفلاو

 ةطوطخم خنويم ةبتكم ىفو ايلوخيلاملا :هباتك ىوس مويلا ىلإ 507 مْ .هريغو بطلا ىف بتكلا
 ةنس ىفوت ,هلثم ىلإ نارمع نب قحسإ قبسي مل» :باتكلا اذه ىف لجلج نبا لوقيو .هنم

 وه ناوريقلا ديلاوم نم ىكلف ةمكحلا تيب ىف هعم لمعيو هرصاعي ناكو .م7١1//ه060

 :ىديبزلا لوقيو ءميجنتلاو كلفلا ملع كانه سردو قارعلا ىلإ لحر .فسوي نب ليعامسإ

 اهنادبأو ءاسنلا هوجو ليمجتب ةلصتملا ءالطلا ةعنص دادغب ىف قذحو «ةماجنلا ملع ىف ةياغ ناك»

 هملعلو .« جايكاملا» مساب نييب رغلا دنع ىمسي ام وهو ,ريقاقعلاو بيطلا نم فونصب اهتيرطتو

 كلفلاب ةمكحلا تيب ىف لغتشي ناكو .مجنملا ءالطلا مساب رهتشا كلفلاو -ءالطلا اذهب

 تيب نأ ىلع ليلد وهو .ةبطرق ىلإ اهرداغ ناوريقلا ىلع نويمطافلا بلغ املو ,تايضايرلاو
 وهو هيلع فرشملا سفنو .تايضايرلاب ىنعي ناك بطلاب ىنعي ناك امك ةداقر ىف ةمكحلا
 هملع ىلع لدي امم ىضايرلا بقلب فرعي ناك ىبلغألا ىناثلا ميهاربإ نيواود سيئر رسيلا وبأ
 عضو دقف .ةفسلفلاب اضيأو تايعيبطلاو ءايميكلاب اضيأ ىنعي تيبلا ناك نأ دبالو ,تايضايرلاب
 :كلذ .لك ىف تاساردلا نياسأ هيف .نارمع نب. قحشا

 ىف ابيبط ناكو ءنوفلخ نب دايز ىبلغألا ىناثلا ميهاربإ مايأ مهمسا عمل نيذلا ءابطألا نمو

 نم اهب نم ةرايزل عوبسألا نم ةنيعم مايأ ىف اهيلإ بهذي ناكو ,ناوريقلا (ناتسرام) ةنمد

 مهضرم ةريسم عبتتو مهيلع فشكلاو نيباصملا ةيؤرل ءامّذجلا راد اضيأ روزي ناكو ءىضرملا

 هيلإ رغصألا هللا ةدايز لسر دحأ بلج م١1 غ/ه191 ةنس ىفو .م١17/ها“8٠ ةنس ىفوت

 ىف نارمع نب قحسإل ذملتت ,ليئارسإلا ناميلس نب قحسإ ىمسي رصم نم اًئشان اًيدوهي اًبيبط
 ذنم نييديبعلا مدخف ةبلاغألا ةلود تهتنا ام ناعرسو .هيف هفلخ ىفوت اذإ ىتح ةمكحلا تيب

 ديج ,ةفرعملاو قدحلاب اروهشم ناك» :لجلج نبا هيف لوقيو ءزعملا ىلإ ىدهملا مهتفيلخ

 غلي. ىتح معو: قزاعملا بورت اقرصن ةقلقلاب قي قطنملاب اريضب ةيبرتلاب :قيدصتلا

 تافلؤم هلو .ةينيدلا مهتساير ةيقيرفإ دوهي هيلإ دنسأو .عبارلا نرقلا فصتنم لوح ىفوتو ءةئاملا

 باتكو تايمحلا باتك ةيبرعلا هتافلؤم نمو ةيربعلا ىلإ اعي رس تمجر تو ةيب رعلاب بطلا ىف

 رهتشيو .ةيودألاو ةيذغألا باتكو ةمكحلا ناتسب باتكو قايرتلا باتكو ضبنلا باتكو لوبلا

 شنود امه ليئارسإلا ناميلس نب قحسإ ةذمالت نم نايدوهب نابيبط ىرجه لا عبارلا نرقلا ىف

 ىلع جرخت ىرجهلا ثلاثلا نرقلا نم ةرخأب ناوريقلا ديلاوم نم شنودو .رازعلا نب ىسومو

 ,ةيب رعلا نقتي ناكو .ةفسلفلاو باسحلاو موجنلاو بطلا ىف ىيئارسإلا ناميلس نب قحسإ هيدي ..
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 ةيودألا وأ ةلديصلا نغ ةياتك. ىف .لقتيراطيبلا نبا نإ: باهؤلا دنع قسح نسح ذاعسألا لوقتو

 ىف اباتك ناك هنأ ىلع لدي ام ,تاتابنلا ضعبل هيف هفصو صيخلتلا ىمسي هل باتك نع ةدرفملا
 ىف ايناث اياتكو ىدنملا باسحلا ىف اباتك هل نأ باهولا دبع ذاتسألا ركذيو ,ةدرفملا ةبودألا
 دقو م77 /ها151 ةنس دعب ىفوت ,ىليئارسإ بيبط رازعلا نب ىسومو .بكاوكلا ةكرحو كلفلا

 مساب باتك هلو ةرهاقلا ىلإ مهوحت دعبو ةيدهملا ىف اهءافلخو ةيديبعلا ةلودلا هؤانبأو وه مدخ
 ءابطأ نمو .اهب جالعلا قرطو ةيودألا بيكرتب همامتها ىلع لدي ام ,ةلديصلا ىأ نيذابارقألا

 هل لا ا نييقي رفإلا نييديبعلا
 دمرلا ةجلاعم ىف ارهام ناكو هتلمج ىف لقتنا ةرهاقلا ىلإ زعملا لقتنا امو ,ةلاحكلا - برعلا
 ضرما قهاتكو بطلا انك هلو دين نأ قبا ةيكلاملا خيش هيدي ىلع لش قعر قمزلا

 .اهتاوادمو نويعلا

 بطلاب رهتشا نم لوأو ءرازجلا ىنب ةرسأ -ةبلاغألا دهع ذنم- ناوريقلا ىف بطلا ثراوتتو
 هلثمو ءلجلج نبا ركذي اك ةمكحلا تيب بيبط نارمع نب قحسإ ذيملت رازجلا نب ركبوبأ اهيف
 م118/-ه580 ةنس دولوملا دمحأ هنباو .نويعلا بط وأ ةلاحكلاب ىنعي ناكو ميهاربإ هوخأ

 هلي هنا هلع فوري اهوقي زطا فو م17/9/ه179 ةنس ىفوت دقو ةزسألا ءابطأ عربأ ناوريقلاب

 ىمسي ىتف اه لعج ةيلديصل اصاخ امسق اهيف درفأو ءىضرملا لابقتسال ةدايع هراد باب دنع

 نضيرملا :ضحنق اذإ ناكو نها رهو. ةنرش أو كاثوكعم نم ةيودألا عي هيدي نوي دعت :اقيشر
 هءاود هيطعيو قيشر ىلإ اهذخأيف ,ةيودألا نم هبساني ام ةقرو ىف هل فصو هئاد ىلع فقوو

 نب دمحأو .اهتايلديص ةيودأللو مهتادايع ءابطأللف ءانرصع ىف ثدحي اك طبضلاب .فوصوملا
 نسح ذاتسأللو .ةبطرق ىف ىوارهزلاو ناريإ ىف انيس نبا ماقم ناوريقلاب بطلا ىف موقي رازجلا

 ةيب رعلا ةراضحلا نع تاقرو هباتك نم لوألا مسقلا ىف هل ةيفاض ةمجرت باهولا دبع ىنسح

 توقو رفاسملا داز» :هباتك اهتمدقم ىفو هتافلؤمو هتريس نع اهيف ثدحت ةيسنوتلا ةيقيرفإب

 قتلا ةيلمعلا ةيبطلا بتكلا مهأ نم» هنإ هنع لوقيو ءنادلج ضارمألا جالع ىف «رضاحلا

 سأر نيح - دمع ىقيرفإلا ميكحلا مساب فورعملا نيطتطسق نأ ركذيو .«نوملسملا اهعضو
 - اناتهبو ابذك - هبسنو ةينيتاللا ىلإ باتكلا اذه ةمحرت ىلإ - ايلاطيإ ىبونج ىف ونريلاس ةيلك

 رازجلا نبا تافلؤم ركذيو .ءثيدحلا رصعلا ىف ثوحب نم باتكلا لوح بتك امب مليو .هسفن ىلإ

 هلو ,ةيركلا راجحألاو ايفارغجلاو خيراتلاو بطلا ىف اباتك نيثالثو ةعبس تغلب دقو اهئامسأب
 ىف دامتعالا»و «ةيودألا ىف ةيغبلا» :ناونعب ةلديصلا ىف ناباتك ةريثكلا ةيبطلا هبتك بناجب

 ] .«ةدرفملا -ةيودألا

 ,ةبيطلا ناوريقلا ضرأ ىف ةيمان اهروذج ةبلاغألا سرغ ىتلا لئاوألا مولع ةكرح لظتو
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 قى 78 ةينس ىاوتملا نسلذنألا ليون :قاوريقلا .ىكراتلا نفسو: نيب دمحم نا نيغ ناي .ئقتلنو

 :يلعلا ناورقلا بنك لك و ةنسارقملا ةلزدلا نضع ناووقلا لظنو «ةفلانملاو كلاس و هناتك
 لبج ريدِلو ونريلاس ةيلكل هتساير ءانثأ ىف ركذلا فلاس نيطنطسق سيسقلا اهمجرت ةسيفنلا
 رازجلا نباو نارمع نب قحسإ لاثمأ نم ناوريقلا ءاملعل امهم ايملع اباتك كرتي دكي ملو ,ونيساك
 رشع ىداحلا نرقلا ذنم ىبرغلا ماعلا ىلإ هتامجرت تلقتناو .ريدلا اذه نابهرو وه همجرت الإ

 ةضبنلا ىف ديعب رثأ ءانب رم اك .تامجرتلا كلتل ناكو م87١٠/ه١٠44 ةنس ىفوت ذإ ىداليملا
 وه .ىناوريق ٌيضاير لاجرلا ىبأ نبا ىرئازجلا ىكلفلا ىضايرلا رصاعي ناكو .ةيبروألا ةيملعلا
 تايضايرلا ىف امامإ ناكو م77١٠/-ه5477 ةنس ىفوتملا ىناوريقلا ىدنكلا دمحم نب معنملادبع

 ىيحي نب ىلع ريمألا نأ - ليلق ذنم - انب ٌرمو .سديلقإل ةيسدنملا لاكشألا كف ىف اقذاح
 اهيلع فرشأ دقو .ةيدهملا هتمصاع ىف ءايميكلل ةسردم أشنأ (ه609-010) ىجاهنصلا
 ىلع لدت اهنأ ريغ ءاليوط هتافو دعب مدت ملو ءتلصلا ىبأ نب ةيمأ وه ,ريبك ىسلدنأ ىئايميك
 .ىرجطلا سداسلا نرقلا علطم ىتح ةيملع حور نم ناوريقلاو ةيدهملاب لظ ام

 ىئايميكلا ىشافيتلا وه ريبك ىعوسوم ىسنوت ملاعب ةيصفحلا ةلودلا دهع لئاوأ ىف ىقتلنو

 ءاضقلا ةطخ ايركزوبأ هالو دقو م185١/ه١٠0 ةنس ةيسنوتلا ةصفقب دولوملا فسوي نب دمحأ

 دعب ىفوت ىتح اهب رقتساو رصم اضيأو ناريإو قارعلاو ماشلا ىلإ ةريبك تالحر هلو ةصفق ةدلبب
 ,لئاوألا مولع قمعت |ىك ةيمالسإلا ةفاقثلا عورف لك قمعت دق ناكو م11331/ه٠5757 ةنس

 ,خيراتلاو نونفلاو مولعلا لك مضت ةعوسوم ةيب رعلا ناطوألاو هنطو ىف نيسرادلل عضي نأ ىأرو

 تابن نم اهيف ام لكو اهرهاظمو ةعيبطلاو بطلل اّبتك اهنم درفأو ءاباتك نيعبرأ ىف اهلعجو
 مجعلا نم اههريغو سرفلاو نانويلل هيف ام ركذي ملع نم عرف لك ىفو .نداعمو ناويحو
 ,نداعملا ملع ىف وهو راجحألا رهاوج ىف راكفألا راهزأ باتك ةعوسوملا هذه بتك نمو .برعلاو
 فسوي دمحم روتكدلا رصم ىف هققحو «ةينيتال ةمجرت عم ىضاملا نرقلاب هدنالوه ىف رشن دقو
 ةعتم) : هامس برطلا ضالاو ىقيسوملاو ءانغلا نع باتك هلو .ةيليلحت ةمدقم عم هرشنو .نسح

 ةيسنوتلا ةيقيرفإ ىفو برعلا دنع ىقيسوملا م خيرات نع ثدحت هيفو .«عامسلا ملع ىف عامسألا

 : هبيبطب رصنتسملا دهع ىف ىقتلنو ,ةسيفن ةفرط وهو .هنمز ىتح روصعلا رم ىلع سلدنألا ىفو
 تايضايرلا ىف ةكراشم هل تناكو م1777/-ه7174 ةنس ىنوتملا دمحأ نب دمحم نسارشتا .نبا
 لوادجلا هعضوب ىضايرلا دامكلا نباو بطلاب تايزلا ىلقصلا لآ ذئنيح رهتشيو .تالوقعملاو

 ىف ةصاخو لئاوألا مولعب ماع نيح ىلإ نيح نم عملي ناكو .م١158١/-ه7194 ةنس لبق ةيكلفلا

 تايزلا ميهاربا نب مالسلادبع مهل الثم برضنو .هيلإ تاناتسراميبلاو سانلا ةجاحل بطلا لاحت
 ناطلسلل م817١/ه١٠8 ةنس ىفوتملا دمحأ هنبا فلأ دقو م7371١/-هالا7” ةنس ىفوتملا ىلقصلا ٠ ٠
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 ىلإ هبوب بطلا ىف اًرصتخم - ىواخسلل عماللا ءوضلا ىف اك - زيزعلادبع سراف ىنأ ىضفحلا
 ةنس ىفوتملا ىلقصلا ديعس ىبأ نب نمحرلادبع وه بيبطب ايناث الثم برضنو ءاباب ينام
 هلو ىرجملا رشاعلا نرقلا.ىف سنوت ءابطأ نم ىريمخلا دمحأ وه اثلاث الثمو م1577١/ه4ا/"؟
 .مداقلا ةفحت ىمسي ءابطألاو بطلا ىف باتك

 ةنس ىفوتملا نودلخ نبا ةمدقم ىف اناقلتو ءسنوت ىف ةيفارغجلا ملعل نآلا ىتح ضرعن ملو
 ىف نارمعلا نع ثيدحلل الصف درفي ذإ نارمعلا نع هثيدح ىف ةفلتخم لوصف م1١ /ه

 طقف هفصنو سباي اهفصن .ةرك اهدعي وهو ,ميلاقألاو راهنألاو راحبلا نم اهب امو ضرألا

 لوقيو .ءازجأ ةرشع ىلإ ميلقإ لك ماسقناو ةعبسلا اهنيلافا نع ةدعحو و رووعلا وأ نوكشملا
 ةهزن :روهشملا هباتك ىف ىسيردإلاو ميدقلا ىرصملا ىنارغجلا سوميلطب نع لقني هنإ ةحارص
 ىنامرونلا ىناثلا راجو رل سداسلا نرقلا فصتنم وحن ىف هفلأ ىذلا قافآلا قارتخا ىف قاتشملا
 نم انارمع رثكألا ضرألا نم ىلامشلا عبرلا نع كلذ ىف ىفارغجلا هثيدح لمكيو .ةيلقص كلم
 طيحملا رزج نع تامولعم ضعب فيضيو .ىسيردإلا باتك نم تافطتقم ركذيو ىبونجلا عبرلا
 ىفنارغجلا ثيدحلا اذه نم مهأو .ىسلدنألا ىفارغجلا ديعس نبا نع لقنيو ءنادوسلاو ىسلطألا
 رشبلا ةايح ىف ةيفارغحلا ةثيبلا نيتات هيف اقتباس دعب .ىذلا هثيدح لقنلا هيف هيلع بلغ ىذلا

 ايفارغجلا هذه بناجبو .مهقالخأو مهئادبأ ىف بصخلاو عوجلاو مهنا دلا 15. «اوطا  نيناتو
 ىرضحلا فصنو ءىرضحلاو ىودبلا نارمعلا اهيف روصي ةيداصتقا ايفا رفح هدنع ةيغامتجالا
 ةيفارغجلا بناوجلا دعت ةيعامتجالاو ةيداصتقالا ايفارغجلا نم هوجولا هذهو .ةهلاولاو نئاعملاو
 ,هديع

 سوميلطي ناكو .ملاعلل ةطيرخ عضوب اونع برعلا ىيفارغج نم نيريثك نأ فورعمو
 اوعضوو نومأملا رصع ىف برعلا ءاملع اهسرادت ملاعلل ةطيرخ عضو دق ميدقلا ىرصملا ىنارغجلا
 ضم نومأملا ةظيرخ ىده لع طئارخ قوعضي برعلا ويفارغح لازامو ةقذ.نثكأ ةظطيرخس لاعلل
 دقو ضرعلاو لوطلا تاجرد ىعارت ىتلا ةريبكلا هتطيرخ عصوو افنأ روكذملا ىسيرداإإلا ءاج

 ميلقالا ىف سقافصب ىفرشلا ةرسأ ىف نيليج دجنو .ىنامرونلا كلملا ىناثلا راجور ىلإ اهادهأ
 دعت م0١٠1 /ه9١٠٠و م١100 /ه9261 ىماع نيب ام ملاعلل طئارخ عضوب ناينعي ىسنوتلا

 ,ىبرعلا ىفارغجلا بدألا خيرات هباتك ىف ىلسفوكشتارك لوقي امك ىسيردإلا ةطيرخل ةحقنم اًروص
 تاقرو ىنامث ىف اسلطأ م١100 /ه ةنس ىسقافصلا ىفرشلا دمحأ نب ىلع :مهوأ عضو دقو

 ةلبقلل ةطيرخ اهيفو .سيرابب ةيلهألا ةبتكملا ىف ةظوفحم ىهو طسوتملا رحبلا لحاوس اهب روصي

 فنار ربما لاطللا ةماغب ةظيرخ اهبايو .ةيدكلل ةيقلا_ نادلالا ميم :مقارمب اهيلع ركسمر
 لحاسلاو اينادرسو اكيسروك اتريزج اهعمو ايلاطيإ لحاوسو رايلبلا رزجو اينابسإ لحاوسل
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 ماشلاو ىرغصلا ايسآل ىبونجلا لحاسلاو دوسألا رحبلا لحاوسل طئارخ مث ايقيرفإل لباقملا

 ةقربل ةطيرخو ءاهل لباقملا ايقيرفإ لحاسو تيركو ليبخرألا رزجو نانويلل ةطيرخو رصمو

 .ةنس ةرسألا ءانبأ دحأ اهمسر ملاعلل ةطيرخ دروفسكوأ ىفو .سنوتو سلبارطو
 ةنس ةرسألا ءانبأ دحأل ملاعلل ةطيرخ ىكسفوكشتارك ركذيو م1074

 ةنس اهمسر ملاعلل ةطيرخ هلو ىسقافصلا ىفرشلا ىلع نب دمحم مهرخآ ناكو ... /4/ه7

 ىلإ ةرسألا هذه دنع تلوحت ىسيردإلا ةطيرخ نأ ىلع طئارخلا هذه لدتو .م١٠٠1/ه89

 .سنوتل ليلج ىفارغج لمع بير الب وهو ,ةيطئاح ةطيرخو سلاطأ

 (")دقنلاو ةغالبلاو وحنلاو ةغللا مولع

 ةغللا ةاور ضعب ىلع تدمتعا اهنأو ناوريقلاب وحنلاو ةغللا مولع ةأشن نع ثيدح انب نم
 نيدفاو نييفوك ةاحن ضعب ىلع تدمتعا امك .ءحامرطلا نب ةماصمصلا نب نامأ لثم رعشلاو

 ةغللاب ىنعي صلاخ ىناوريق ليج رهظ ام ناعرسو .ةناوع نب ضايعو ىفعجلا ةبيتق لئم
 ترس نم هلصأو م17 /ه ٠4 ةنس ىفوتملا فوفكملا دومح نب هللا دبع دمحم ىنأ لثم رعشلاو

 ريسفتو رعشلاو بيرغلاو ةيبرعلاب ىلاعت هللا قلخ ملعأ نم ناك» :ىطفقلا لوقيو ءايبيلب

 ,بيرغلاو ةيب رعلاو ةغللا ىف اهالمأ ةريثك بتك هلو ..اهعئاقوو اهرابخأو برعلا مايأو تالا

 هيلعو «بّرقو هيف نيب امل هيف ةفلؤملا بتكلا رئاس ىلع ملعلا لهأ هلضفي ضورعلا ىف باتك هلو

 ةدوصت راسكا هلو .برغملاو ةيقيرفإ عيمج نم ةلحرلا تناك هيلإو .تاحورشملا سانلا أرق

 هرصاعي ناكو هوة د سعال ىئاطلا ديبز ىبأ ةفص حرش ىف باتك هلو :ةييرغ وخاراو

 مهديمعو موقلا ىوارو ةيب رعلاو ةغللا لهأ خيش ىناوريقلا ثوهملا نطق .قي.كللا ةبغ

 مهعتاقوو :ههراعشاو :برغلا .تاسألا سائلا: ظفحا نم ناكو ىطفقلا لوقي اك مهسيئرو

 "لف ءاهبناعم سنو اههيرشتن حرشلا نم ةدرحي هيلع أرقت ةحو رشملا راعشألا تناكو .مهمايأو

 هحرش ىف اودجي ملف اهيف ةيبرعلا نم ملعلا ةبلط رظن ناوريقلا ىلإ ةحورشم راعشألا هذه تلخد

 وهو ءأطخلا نم ائيش ىوغللا هحرشو هتياور ىف هيلع اودجو الو حورشلا باحصأ لاق امل افالخ

 ىف رادع نيار ءاوسلا هللا قارابألا نبا كلك. © .:تاتطتاعمرلا' مده مجارت ىف عجار )١(

 ىرصحلل ةروكذملا تافلؤملا رظناو برغملا نايبلا ىطفقلل ةاورلا هابنإو ىديبزلل نييوغللاو نييوحنلا

 انباتك عجارو مهمجارت ىف قيشر نباو فرش نباو نب ميادلادبع ىف رظناو توقايل ءابدألا مجعمو
 .هعجارمو روفصع نيا ىف ةيوحنلا سرادملا لاوكش نبال ةلصلاو ىبضلل سمتلملا ةيغب قوزرم

 مهتم مهراعشأب هونملا ىف ىقيشر نبال جذوغألا عجارو
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 عينملا نا لتس تارعألا ني. ريتكو ىقمحلا ةبيتقو ةناوع نب نماع وم فمصلا نب نافال لديملت '

 هي رصاعم نمو .م11/ه7 هس“ قنوت .ذإ «اليروط: | تغ مع دن قاغا 40 ريغَو قارعألا

 ةنس ىفوتملا ىؤلؤللا ركب وبأ مصاع ىبأ نب ميهاربإ نب دمحأ 1١14ه// ٠  0ءاملعلا نم ناكو

 نوفكلا تسع نا ديملع نسو ويرعلا نيواود رثكأب مايقلاو وحنلاو بيرغلاو ةيبرعلا ىف داقنلا
 ايوغل تجرخأ نأ ناوريقلا ثبلت ملو .هنيبو هنسحف ءاظلاو داضلا ىف اباتك تنلاو ءاقنا ريك ذملا

 ةنس ىفوتملا ىميمتلا رفعج نب دمحم زاّرقلا وه قافآلا ىف همسا راط ًريبك 8١1ه/٠١7١م
 ف لو هوكنلاو ةفللا هيت .لع..نيوقف قارعلا ىلإ لحر مث .ناوريقلا خويش ىلع سرد
 هل فلأو ءزيزعلا نيواود ىف نيعف ,هلضف فرو (ه785- 576) رازن زيزعلا مايأ ةرهاقلا
 - لعفو مسا مالكلا نإ :مهوق ىف ةاحنلا اهركذ ىتلا فورح ا ىف اباتك - هنم بلط ىلإ ةباجتسا

 اهبيترت عم فورحلا ىناعم نيبيف ,ةقيرط حضوأو ذخأم برقأو ليبس دصقأ ىلع ىنعمل ءاج فرحو
 ىفوتو :ةيضرو هيه اف هله روض ركغلا ىلإ مدقو :ةقرون فلا باتكلا غلبف .مجعملا فو رح ىلع

 هيو نيوفلا وفلل هلق نويداملاوب عيقلالا | هل اسمو هي غد و ناوربقلا لإ :ةاهت ةييعلا
 ءاًديح اًرعاشو يصب اًدقان اا ناك لب ءبسحف رعشلاو بدألل ةقاوذ نكي مو .بدألل هقودت

 ىف هلو .عتمملا دقانلاو رعاشلا قيشر نباو عدبملا رعاشلا ىناوريقلا فرش نبا هيدي ىلع جرختو
 ىف توقاي لوقيو .مجعملا فورح ىلع هبتر ريبك مجعم وهو «ةغللا عماج » هامس مجعم ةغللا

 ىف امههدابتو ءاظلاو داضلا ىف هلو .ىرهزألل بيذهتلا مجعم محلا ىف براقي هنإ هنع ءابدألا مجعم

 قي يرن لع دخأ ام باتك هلو .ةغللا ىف ثلثملا هلو .ءازجأ ةثالث ىف ريبك ثحبم تاملكلا
 هنم ةيرصملا بتكلا راد ىفو .ةفدارتملا هيناعمو ظفللا هيف ركذي تارشعلا باتكو .طلغلاو نحللا

 تييمدآألا فاصوأ ىف تايشلاو لحلا باتكو ءاهحرشو ديرد نبا ةروصقم بارغإ هلو ,ةطوطخم

 وهو مشا نتا زتخ هني رطلا دينك يدر مها دبع و ةعالبلا ةلانيرب حتش ةلوروفانبلب اذيصنو عبط
 ىقتلنو .سنوتب عوبطم وهو ءرعشلا تارورض نم هلامعتسا رعاشلل زوجي امل ةيليصفت ةسارد
 ةياهن هب غلبف .هل ةبح هب ىنع دق زازقلا ناكو ,ةباسنلا ىوغللا ىميمتلا دمحم نب نسحلا هذيملتب
 فغشلا ديدش ناكو هةغللاب اًريبخ مالكلا ىوق اهبان اًرعاش ناكو .بسنلاو ربخلا ملعو بدألا

 فن لعام ةرضصاع ةاكؤر ةيلهاملا نيناوه اودحا [5 .نسانلا هذا هعو.ةعزلا"ىذ قاويدن
 ذوذشلا نع ثحبي ناكو :هعامس ولعو هبلطو بيرغلا ملع ىف مدقت ,ىوغللا ىناو ريقلا ميهاربإ .

 . لّياقت اهبو خسنلا عيمج - ىطفقلا لوقي اك - عجرت هبتك تاهمأ ىلإو ءاًديدش اثحب ىوغللا

 :لوقي هيفو سيداب نب زعملا حاّدم نم وهو .حلصت اهيلعو

 :ناكفةلاوب .دارطللا قع لقرب ةنامبوب -ةلالج كوالا دب

 :ىبضلل سمتلملا ةيغب ىف اك م4١٠١ /ه ال١ ةنس ىفوتملا قوزرم نب مئادلا دبعب ىقتلنو
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 ةرصبلاب هخويش تاقلح ىف لوجتو قرشملا ىلإ لحتراو ناوريقلا خويش ىلع ةيبرعلا سرد
 ,تايموزللاو دنزلا طقس :هيناويد هنع ذخأو .ىرعملا ءالعلا ىبأي ىقتلاو ماشلا لخدو .دادغبو

 لزنو ؛ءسلدنألا ىلإ رجاهف ناوريقلا تحستكا نأ بارعألا ةرجه ثبلت ملو .هدلب ىلإ داعو

 لاغ هيلع ليات نيمو. هءالعلا -ىأ زافشأ :ئوريو. ةةسورد: ىقلي دخأ .كانهو .:ةيليبش]و هَ ءرملا
 حرش ىف باضتقالا» :هباتك ىف هنع هيوري ام ةداهشب ىسويلطبلا ةلسملا نبا ىوغللا سلدنألا

 رعش لشد نم 1 هنإ لوقيو .ءباهولا دبع ىنسح نسح ذاتسالا ظحال 8 «باتكلا بدأ

 ديسلا خبا اهقعرش نقلا كندلا طقس ةخسنا نأ .ىظلا نيكأو :نيلدنألاو:ةيقيرفا نإ ءالعلا ىأ

 نبا اهلمح ىتلا ةطوطخملا سفن نع ةذوخأم ةرهاقلا ىف ىرخألا طقسلا حورش عم تعبطو

 ءازإ نظلا سفن نظأو .قوزرم نبأ نم هعمس نأ درجمبي هح رش هنأكو ,ءاةلعلا ىبأ نع قوزرم

 ىف دمتعا ذإ .ةرهاقلا ىف نيءزج ىف عوبطملا تايموزللا رعش نم ةريبك ةفئاطل ديسلا نبا حرش
 ىف - تايبألاو ءقوزرم نبا نع اهعمس ىتلا تايموزللا ةياور ىلع - نظأ ايف - حرشلا اذه

 1 انسرت اققحغ لعل :ةروشنملا تايئواللا هتانبا ىلا فك ححصت - ديسلا نبا ةياور ٠

 ةكست نع ةيورس وا < ةذوخام تايفؤزللا نم ةطوطخم ةبقع عماجوأ ةنوتيزلا عماج ىف دجي

 حرش لع اهتعجا رميت قلد نم نكأتلا نكفو:سلدتألا ىلإ ناوويقلا هتحرابف لبق قوزارف نا

 .ىبنتملا ناويد ىلع حرشو ةغللا ىف مجعم هلو .ديسلا نبال تايموزللا

 م1777/ه١/1 ةنس ىفوتملا نيسحلاىنأ نبدمح ةيصفخحلا ةلودلا دهع لئاوأ ىف اناقليو

 ,ةيطانرغلا ديعس ىنب ةرسأ نم وهو ,رصنتسملا هنبا ريزوو ةلودلا سسؤم اي ركز ىبأ بجاح

 جراخم ساسأ ىلع «مكحملا» همجعم بتر دق ىسلدنألا هديس نبا ناكو اًرعاشو ايوغل ناكو
 ,ىرهوجلل حاحصلا مجعم بيترت ىلإ هبيترت بلقف .دمحأ نب ليلخلل نيعلا مجعمل اقبط فورحلا
 نرقلا ىف ةيسلدنألا ةرجه لا ءاملع نم ىوغل ملاع هرصاعيب ناكو .«مكحملا بيترت» هعينص ىمسو

 هلو م1597١/ه١57491 ةنس سنوتب ىفوتملا ىسلدنألا للا تيوب قود دا وهدف رسللا عباسلا

 لوقيو « حيصفلا باتك حرش ىف حيرصلا دحجملا ةفحن » : هامس حرش بلعثل حيصفلا باتك ىلع

 نعو «ةغللا عماج» :زاَّرقلا مجعم نع اًرارم هيف لقني هنإ باهولا دبع ىنسح نسح ذاتسألا
 0 - الا نبا لامعأ نأكو .قوزرم نبا مجعم نع اضفنا هيف لقني اك «ثلثملا » : هباتك

 :ررقلا .ةيازتا قح..هنظوم قى اظوفحت لاو هل اكدت دالفلا' وأ رشق قب ةاوؤب اه انتظ
 .ىرجم ا

 اوناك مهنأب مجارتلا بتك ىف نوفصوي - مهترثك وأ - نييوغللا كلس ىف مهانمظن نم لكو
 . نع ثيدحلا ىف انب ٌرمو .ةغللا ثحابم مهيلع تبلغ هنأ انظحال اننأ ريغ نييوغل اوناك ابك ةاحن

 ليج امهدعب فلخ دقو ناوريقلا انطوتسا نايفوك نايوحن نييوغللا نيب ناك هنأ ةيوغللا ةأشنلا ..
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 هيفو «نيتئاملا دعب ىفوتملا ليعامسإ نب دمحم نودمح هنم ,هميلعتو وحنلاب ىنع صلاخ ىناوريق .
 ةغللاب هنن ةضاخب ودنتلاب لأ هن لاقي .ناكو و حتلاو: ةيبرغلا ىف امدقن ةاكرر» + ىدييذلا :لوقيب
 ,ةغللا ىف عاضوأو وحنلا ىف بتك هل ىطفقلا لوقيو «هرهظتسيو هيوبيس باتك ظفحي ناك هنأل

 ىوحنلا دوسألا نب دمحأ هرصاعي ناكو .هباطخ ىف نزولا همالك ىف نيقدشتملا ذا ناكو

 ىف فيناصت هل» :هنع ىديبزلا لوقي ءهراد برق دجسمي ةغللاو وحنلا ؟ىرقي ناك ىناوريقلا

 هيرصاعم نمو .ةغللاو وحنلا ملع ىف ةياغ ناك : ىطفقلا لوقيو ,ناسح تافلؤمو بيرغلاو وحنلا
 نع وحنلا ذخأو قارعلا ىلإ لحر م8417/-ه71717 ةنس ىفوتملا ىبصحيلا ناسح ىبأ نب هللا دبع

 .دالعا وق: ىحتتلا نم لص اع بالطلا :دافأف :قاؤريقلا ىلإ ةاعو...ةفوكلاو ةرضبلا .ق ةمالعا

 ىلع وبأ ىخبّسلا مهنمو «ناوريقلاب ةرجهلل عبارلاو ثلاثلا نينرقلا ىف وحنلا ءالع طشنيو
 هتف رعب «سوفنلا ضاير» :هباتك ىف ىكلاملا هونيو م1017 / ه7 ةنس ىفوتملا ريرضلا ىوحنلا

 نامثع نب ميهاربإ ناّرولا نبا هرصاعي ناكو .لاعفألا ةسيقأ باتك هلو وحنلاو ةغللاب ةعساولا
 ىف مهريبكو (ناوريقلاب) وحنلا ىف سانلا مامإ» :هنع ىديبزلا لوقي مكدال/ ه1 هس قاوتملا

 هدلتق كدا فقل م هلعل ام ىلإ ةيبرعلا ةغللا ىف ىهتناو ءضورعلاو ةيب رعلا ىف مهميظعو ةغللا

 ثيدحلا بيرغ ىف فنصملا باتكو هيوبيس باتك ظفح تحأ ديف ةكقم انف هئاكك. .ىق-امأو
 ريغو دمحأ نب ليلخلل نيعلا مجعمو تيكسلا نبال قطنملا حالصإو مالس نب مساقلاديبع ىبأل
 ,نييفوكلا لوقب هملع عم ة ةرصبلا لهأ لوق ىلإ ليمي ناكو ءءارفلا بتك من : ةغللا بتك نم كلذ
 وحنلاو ةيب رعلا لئاسم نم طبنتسي ناكو ,ةغللا ىف تيكسلا نباو وتلا ىف. ىوالا لصف ةاكو

 ىناوريقلا ىوغللا ىوحنلا لهس ىبأ نب زيزعلا دبع هدعب رهتشاو .دحأ اهيف همدقتي مل ارومأ
 ىف قيشرب نبا :لوقيو :اعوبطم:ارعاش ناكو ع 6١ه 31 ةنس ناوريقلاب ىنوتملا ريرضلا
 ىنغ الو ..مولعلا نم اهديك دضن هيف: هيلا ١ ع ادع ةقللاوب وحقلابب ار رهشم ناكر# هفصو

 اسفن هنم بيطأ ريرض ري ملو .هيدي نيب سولجلاو هيلع ضرعلا نع قاذحلا ءارعشلا نم دحأل
 ىف هل لاقو هرعشب قيشر نبا هون ,ىوحنلا فولخ نب زيزعلا دبع هرصاعي ناكو .ءايح رثكأ الو

 اهب قلعت امو تاءارقلاو وحنلا ملع هيلع اهبلغأو ,ةرهاظ قوقحو .ةرفاو ظوظح مولعلا رئاس
 م١٠ 857/-ه141/4 ةنس دادغبب ىفوتملا لاضف نب ىلعب ىقتلنو .دودحملا دحلا نع جرخي ءاكذ هيفو

 اهرداغ هرصع ىف نيهبانلا ناوريقلا ءانبأ نمو روهشملا ىومألا رعاشلا قدزرفلا ةلالس نم وهو
 ماظن همضف ءدادغب ىلإ داعو ,ةنزغو روباسين ىتح قرشلا ىلإ ةروهشملا ةيبارعألا ةرجهلا عم
 ىف ةفلتخم تافنصم هلو .ميكحلا ركذلل ريبك رسفم وهو هتاف: قنع ام ةيفاظنلا هنوف لا 0
  .يهذلا نيسكا و وحتلا ق هنص' غو ةعللاو وجتلا ق اريزك املاع كلذ: لإ ناكو::ةيزانلاو :بدآلا“
 .. ةرايعلا نيس لإ ةراشإلا باتكو لماوطلاو لماوعلا باتكو تادلجم ةدع ىف «بدألا ةعانص ىف

 .ضورعلا ىف باتك هلو كلذ ريغو فورحلا ىناعم حرشو ةمدقملاو بارعإلا ناونع حرشو
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 دمحم وبأ ىوخنلا ىاوريقلا ملسم نب هللا دبع هتطاومو :هرصاغم دادغيب ةيماظنلا ىف ةلثم سردو .
 ةكرحلا فقوتت داكتو .ةغللاو وحنلاب ةفرعم هل ناك : ىطفقلا لوقيو م160١٠/ه144/4 ةنس ىفوتملا

 نم اهدعي تدحامو ةيبارعألا ةرحطا مسن ةيدت وا قرف وحن ةيوحتلا تاشارنلا ى ةسلغلا

 .ىيحبو ىلع :ةيناغ ىنباو نيكتارق نباو شوقارق بورح

 نسنوت ةئيدم ىف ةضاخو .ءاهطاشن ةيملغلا ةكرخلا ىلإ دوعيو ةيضفخلا ةلودلا داليلاب نضبتتو
 ءايدألاو ءاملعلا رابك نم ةلودلا كلت ردص ىف سلدنألا نم نورجاهملا اهّدهو ,ةلودلا كلت ةمصاع
 هاحت نم اهيلإ رجاه نم ةوفض خمو:.ءاروتو ءايطو الاعتشا دادزتف لزج ىلعو:.قدا دقو

 دولوملا نمؤم نب ىلع نسحلاوبأ ىليبشإلا روفصع نبا وه وحنلا ةمئأ نم ريبك مامإ سلدنألا
 ايركز وبأ ةلودلا سسؤم هب بحر دقو م١7١١ /ه779 ةنس ىفوتملاو م١٠٠١ /ه051/ ةنس

 ىفو ةنوتيزلا عماج ىف سيردتلا هيلإ دنساو .ءرصنتسملا هدهع ىلوو هنبال العمو اذاتسا هذختاو
 حاضياإلاو ىجاجزلل لمجلا باتكو هيوبيس باتك بالطلل سردي ناكو ,ةيعامشلا هتسردم
 ةعانصلا ىف برقملا :نيعيدبلا هيفنصم مه سردي ناك اك ءناحرش اههيلع هلو ىسرافلا ىلع ىبأل
 لدع لوضعلا تاعوضرم'انرهع-ق :ةلامعأ تالق ةيفرصلا ةعانصلا ىف عتمملاو ةيوحنلا
 انبصرتو ادوديخ .ةباوياو. وضتلا :نلئاسل ةطرخ نسل ةنيرقلا تاعئاملا ف ةسلقلا :تاجرنلا

 ,ةاحنلا نيب اهب درفنا ىتلا هئارآ ضعبل نايبو هل ةمجرت ةيوحنلا سرادملا انباتك ىفو ءايسقتو
 ءابشأ نكذتو::ةزيبك ةيبرتم  اهيف دل :تحبصأ ثيحب .خوريتك ذيفالت وحتلا نوت ق'ةتع ذخأو
 رشع ىناثلا نرقلا ىف هيقفلا ةتاتف دمحم ىنامثعلا دهعلا ىف مهمهأ نمو .ةيلاتلا نورقلا ىف ةاحن
 ىلابجلا رداقلا دبعلو وحنلا ىف ماشه نبا ىنغم ةنوتيزلا عماج ىف بالطلا ؟ءئرقي ناك ىرجحملا
 ريونت اهامس ىنومشألا ىلع ةيشاح ةداعس دمحملو تادلحجي عبرأ ىف ىنغملا دهاوش ىلع حرش

 ىفوتملا ىرجحلا ديعس نب ىلع نب دمحملو كلام نبا ةيفلأ ىلإ كلاسلا جهنم حرش نم كلاسلا
 .كلام نبا ةيفلأل ىنومشألا حرش ىلع ةلوطم ةيشاح م84,١/ه14١١ ةنس

  راعشألا نودشني مهنم نوريثك ناك ةيسنوتلا ةيقيرفإ ىف مهئاطيتساو برعلا لوزن ذنمو
 مجارتلا بتك ىف ددرتت ىتح ىرجهلا ىناثلا نرقلا مدقتي امو ,ةئشانلا لايجألل اهنوو ريو ةيب رعلا

 راعشألا ةباتكل ناوريقلا ريغو ناوريقلا ىف بابشلا ملوح فت ةتلي ناك رعشلل ةاور ءابسأ

 ,رابألا نبال ءاريسلا ةلحلا باتك ىف ةمحرت هلو ,ىقفاغلا ديمح نب ناميلس مهنم ركذن ءاهنيودتو

 ىف ةكراشم هلو .برغملاو ناوريقلا ىلإ نويومألا اههجوي ناك ىتلا تالمحلا عم اومدق نمم وهو

 ديدي انا ىلإ 'نتاعو هلا نتابلا هكا :لدقوت بيع ود قا درع مايأ انب ترم ىتلا ثادحألا

 ىف برغملاب ةبطاق برعلا سراف»:هب فيرعتلا ىفرابألا نبا لوقيو (ه١7١-00١) ىبلهملا متاح نبا

 اهعئاقول ةياورو اهرابخأو برعلا مايأب ةفرعم ىلإ ,مهغلبأو اناسل سانلا نسحأو هرصع
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 دحأ قا رعس رابألا قبا هل ىورو ةةحلمشس :تاياكشواةفرطتسس وذا و ةتع. تلم .:اهراعشأو
 تباث نب مكحلا ناوريقلا ىف راعشألل نيركبملا ةاورلا ءالؤه نمو .ربربلا راوث ضعب عم هفقاوم
 نب دمحم شيج عم ما/١1/-ه54١ ةنس - ىراذع نبا لوقي اك - ةيقيرفإ لخد ,ىدعسلا

 شيجلا داوق دحأ ناكو ,روصنملا دهعل سنوتو سلبارط ىف نييضايإلا ةروث ىلع ءاضقلل ثعشألا
 ثعشألا نبا دعب ىميمتلا بلغألا ىلوت اذإ ىتح .ناوريقلا نكس ةروثلا كلت ىلع ءاضقلا دعبو
 لدنج نب ةمالس ةلالس نم وهو مال77/ه٠6٠١ ةنس ربربلا نم راوثلا ضعب برح هعم دهش
 نم اريثك ناوريقلا ءانيأ هنع ىور .رعشلل اًريبك ةيوارو ارعاش ناكو ءروهشملا ىلهاجلا رعاشلا
 .ئججأملا عفان نب روصنم نب نسحلا راعشألل | ةاورلا ءالؤه نمو .نيمرضخملاو نييلهاجلا راعشأ
 ينتاقوو اهياغاو :هنرعلا مايأب املاع وحنلا ىف اًذفان ةغللاب اريصب ناك » :رابألا نبا لوقي هيفو

 نب رمعملا ةيمالسالاو ةيلهاجلا راعشألل نيركبملا ةاورلا ءالؤه ىلإ فيضن نأ فوحت :(اهراجشاو
 ,ةيوغللا مولعلا ةأشن ىف هانركذ دقو .هتيالو ىف ىبلهملا متاح نب ديزي عم مداقلا ىميتلا نانس
 ّيقرلا ةعيبر لثم هحيدمل متاح نب ديزي ىلع نيدفاولا ءارعشلا رابك فيضن نأ دبال اها"

 ماع بيبح نب سنوي لاثمأ ةاحنلاو نييوغللا نم هيلع دفو نم لثملابو هبانلا ىسابعلا رعاشلا .
 ىمالسالاو ىلهاجلا رعشلا ةياور ىف اوكراش اعيمج ءالؤهف ,ريبكلا ىوغللاو ىوحنلا ةرصبلا

 ٠ .ناويرتقلا ةضايسل
 اهنأو اهيناعم 0 نييمالسإلاو نييلهاجلا داهم حرشي ناك نطق نب كلملا دبع نأ انب رصو

 لقنت .هحو رش قباطت حورشلا هذه نأ هبالط دجو اهحورش اهعمو ناوريقلا ىلإ تلقت نيح
 كدخالب هطقف ةيمالسإلاو ةيلهاجلا ةميدقلا نيواودلا ىرجهملا ثلاثلا نرقلا ىف ناوريقلا ىلإ

 نينا ناييشلا  ريسلا ىأ عع يور اه كلذل ديسير نين اعلا ءارسكلا قيواوضب اضيأ دنت
 . نيثدحملا لئاسر ةيقيرفإ لأ 0 دنكا نم م٠1 +/ ها ةي# ةنس قاوتملا ءاشنإلا ناويد

 انفيا لغدأ لب .بسحف ماه أو وايش لاثمأ نيواود لخدي مل وهو ٠ ,مهراعشأو (نييسابعلا)

 كلذ لثمو ,مهريغو نوره نب لهسو ظحاجلاو عفقملا نباو بتاكلا ديمحلادبع لاثمأ لئاسر
 0 نم قيرط نع مهراصبأ ءاقلتو ناوريقلا ىف نيبدأتملا ىديأ دم ىرجم لا ثلاثلا نرقلا ذنم حبصأ

 ' نمو .لئاسرلاو نيواودلا نم هسئافن نولمحيو-هنم نودفيوأ -قرشملا ىلإ نولحتري اوناك
 ةنس ىفوتملا ىرصحلا ميهاربإ قحسإ وبأ اهعمج ىتلا رثنلاو رعشلا نم ةعئارلا تابختنملا أرقي
 فرعي «رداونلاو ململا ىف رهاوجلا عمج»و «بابلألا رمثو بادألا رهز» مس أب ما211/ه7

 ىف ةعومج الو ىسايع وأ 57 بتاكل لئاسر الو ىسابع رعاشل ن ناويد قرشملا ىف نكي مل هنأ |

 ىراتخلا نقف «ئرضللا اهتيدأو قاوريقلا نع ابئاغ هلك كلذ نمو ىش نكي م ءرثنلا ىوأ رعشلا
 يك حلمو رداونو نايخأو رثنو رعش نم نييسابعلا نيثدحملل ام عدبأو عورأ نيتفلاسلا هيتعومج

 .اعطق نوره نب لهسل راتخي الثم هارن ذإ ةدوقفم ةيبدأ صوصن نم اعطق هدنع دجنل ىتح «لوقي |
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 قرشملا ىف نآلا اهنم دجويال ىتلاو ,ةنمدو ةليلك صصقل ةاكاحم اهغاص ىتلا ةفيرطلا هصصق نم

 مالعأ نم نيملع ذاتسأ رهو ءاهنل ا يسن ةاورتقلا ناهي شفا يمس ةيرق كلو كلو 0

 ,اهيبدأتمو ناوريقلا بابشل افلأمو ادودو ناكو ءفرش نباو قيشر نبا : ناوريقلا ىف بدألا

 اذهان أرعاش ناك هنإ : ا هنع لاقو قيشر نبأ لاق امك هنع نوذخأيو هدنع نوعمتج اوناكف

 هباتك ىف ارارم هركذو «.ناوريقلا ءارعش ىف جذوخألا ب علا دقو :مالكلا ليزنتب املاع

 ,بدألل ةقاوذ [دفاتع قيشر نبا لاق امك - قحب ناكو ةرافشا ضعبب هيف دهشتساو .ةدمعلا

 دارأ هنأكو مهرابخأو مهرثنو نيثدحملا رعش نم ةعيدب دئارفق - بادآلا رهز ىف ةصاخو - عمجف

 ,نييلهاجلاو نييمالسإلا مالكب هلغشي هآر ذإ ءظحاجلل نبييبتلاو نايبلا باتك لمكي نأ كلذب

 هتاراتخمب ةيمالسإلاو ةيلهاجلا هتاراتخم لمكي نأ ىأرف ةيفاكلا ةيانعلا نييسابعلاب ىنعيالو

 .هريكدلا ياخ نو عاذلا مسقلاب هتمج رت ىف ماسب نبا كلذ ظحالو ,نييسابعلل ةيرثنلاو ةيرعشلا

 رصق ام ىرمعلف بادآلا رهزب همسو ىذلا هباتكب ظحامجلا رحب ابأ ىرصحلا ضراع » :لاقف

 ديري) رصعلا لهأ مالكب هئاحنأو هئازجأ رثكأ لغش هنأ الولو .هاطخ ٌترصق الو هادم نع

 ءدمرلا هينيع قيض نم الإ كلذ هعزانيال ,بدألا باتك ناكل برعلا مالك نود (نييسابعلا
 صوصنلا نم لمحي ام ةعورو باتكلا ةعورب ةميق ةداهش ىهو .«دسحلا هتريصب ىمعأو

 ةسامحلا ةعومجم ىسنوتلا رطقلا ىف هدعب ةيبدأ ةعومج مهأ تناك امبرو .اًرثنو اًرعش ةيسابعلا

 دقو م1107/ه3017 ةنس ىفوتملا سنوت ليزن ىسلدنألا ىساّيبلا دمحم نب فسوي جاجحلا ىبأل

 .ةيرصملا بتكلا راد ىف ةطوطخم اهنمو هيلع بالطلا اهأرقو م1١ غة/ه57547ةنس سنوتب اهبتك

 هل "نوكي :نا-نيلدتألاب م١٠ ا ةنش قوتملا نعاشلا قاؤريقلا فرش .خبا لاو

 عبطو .داقتنالا لئاسر ةراتو ,مالكلا مالعأ ةرات ىمسي اثحبم بتكف .دقنلا ماع ىف بيصن

 ًءارآ هنم رثكأ ةلمجم تاظحالم وهو .هنمز ىلإ ةيلهاجلا ذنم ءارعشلاو رعشلا هيف لوانت ,نيناونعلاب

 - ايدقن اثحبمال - ا هنأكو ,ةعوجسم لمج ىف ءارعشلا نع تاعايطنا وه وأ ,ةيدقن

 ةريسلا كرت هنأ كلذو .سايقلا مرخ ىف سانلا لوأ» : شارون ىبأ نع هلوق نمو .ءارعشلا نع

 سانلا ىداهتف ..تلك دق ماهفألا فداص الزه دجلا لعجو .ىثملا ةقيرطلا نع نكشو لوألا

 ةرجش» :ىمورلا نبا نع لوقيو « هفعضأب اوفلكو .هفخسأب اوقخشو نك اولغأو «ه رعش

 هنم علخو ءاباوبأ هيف حتف ءءارطالا نم هل سيل ام ءاجهلا ىف هلو .عادتبالا ةرمثو .عارتخالا

 سايقمب هءاجه سيفي هنأكو «هباوث اهيف قحميو .هباسح اهيلع لوطي ءاباقر هيف قوطو ,اباوثأ

 نوعلا هناا ىف ترهسو :نملالا "هاب تلفشو :ىبنتملا -ىق :لوقيو ::ىَف سايقمب ال ىقلخ ْ

 ىف ولغت ةعيش هلو ءهردو (هئلْؤل) هنامح نع هرعق ىف شتفملاو هديرختما ىلا نضتاقلا كاك و وعلا

 3 اليلعت لمحت هيإ تاعابطنتا رعشلا ىف هقازآ اذكهو ,(( ةحح رج ف نواعتت جراوخ هيلعو قدح لم

 ] .اليلد هلو
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 ىف نيدودعملا اهييغالبو ناوريقلا داقن ريكأو .دقنلاب تينع ا(ى ةغالبلاب ناوريقلا نعت ملو

 باتك هلو م١٠ ه 101 ةنس ةيلقص ىف رزامب ىفوتملا قيشر نبا رابكلا نييغالبلاو داقنلا
 ةعانص ىف ةدمعلا» باتك هلو ,ةيرعشلا تاقرسلا ىف وهو «بدألا ةعانص ىف بهذلا ةضارق»
 لمتشي ملام ىلع لمتشا » : ىطفقلا هيف لوقيو ,ةغالبلاو دقنلا نيب هيف مج حب ,«هدقنو رعشلا

 تكلا جات وه» : لضافلا ىضاقلا لاقو «ناسحاإلا ةياغ هيف قيوخااو هعون نم فينصت هيلع

 هذهب درفنا ىذلا باتكلا وه» :هتمدقم َق نودلخ نبا هيف لاقو «عونلا اذه ىف ةفنصملا
 .«هلثم هدعب الو هلبق دحأ اهيف بتكي مو ,اهقح اهئاطعإو - ريل ةعانض ديور < ةعابصلا

 لك هيدي نيب عضو قيشر نبا نأ حوضوب فرعي باتكلا أرقي نم لكو .ةميق ةداهش ىهو
 ظحاجلل نييبتلاو نايبلا لثم نم ةغالبلاو دقنلا ىف تافلؤمو ثحابم نم قرشملا جتنأ ام
 دقنو زتعملا نبال عيدبلاو ةبيتق نبال ءارعشلاو رعشلاو مالس نبال ءارعشلا لوحف تاقبطو
 ثراباتكو: ىركسعلا لاله قآل نيتعانصلاو ىدمآلل ةنزاوملاو بهو نبال رثنلا دقنو ةمادقل رعشلا
 ميركلا دبعل هلمعو رعشلا ملع ىف عتحلا باتك كلذ ىلإ فقاضاو ةغالبلاو عدلا ىَل ىقاحلا
 ملاعلا ىف عاشو عاذ ىذلا هباتك - ا نك لع علطا اقوا هلك كلذ نم ىو :لشيتلا

 داوم نم لمح املو ,هبيترتو هبيوبت نسحو هجهنم ةقدل مويلا ىلإ هفيلأت ذنم اقرشو اًيرغ ىبرعلا
 اعضاو ءارعشلاو رعشلا نع عافدلاب هأدب دقو ,هتغالب نونفو هدقنو هكاحو رعشلاب طيحت ةفيب
 امنإ الئاق ىنعملاو ظفللا ةغالبل اباب درفيو .رثنلا ةرم نفع لأ ةيغالب ها قا نشا

 نيررثكملل ضرعيو .هب ةصاخ ةغل رعشلل نإ لوقيو ,ىنعلا هحورو مسج ظفللاف ,نامزالتم

 لمعو ةيفاقلاو نزوللو عيدبلا ةسردم باحصألو نيفلكتملاو نيعوبطمللو ءارعشلا نم نيلقملاو
 ةحتاف نم جورخلاو اذييلاو تيسنلاب مهدئاصق ءارعشلا حاتتفالو هل ةحيرقلا ذحشو رعشلا

 مهأ هيبشتلاو ةراعتسالا ىف لوقلا لّصفيو ,عيدبلاو رعشلا ىف عرتخمللو اهعوضوم ىلإ ةديصقلا
 ىف ىركسعلا لاله ىبأب ا هتانسحو عيدبلا ناولأ ركذ ىف ةعساو ةضافإ ضيفيو نايبلا ناولأ
 ادامتعا ريخألا باتكلا ىلع دمتعا دقو .ةرضاحملا ةيلح هباتك ىف ىمتاحلاو نيتعانصلا هباتك
 ميهستلاو ميمتتلاو ةلباقملاو قابطلاو سانجلا لثم نم هنونفو عيدبلا ناولأ نع هثيدح ىف اعساو
 ىلإ ةجاح اودجي مل نييناوريقلا نأكو .ةريثك تانسحم نم كلذ ريغ ىلإ ميسقتلا ةحصو عيب رثلاو
 اثيدح ثدحت دقو .هتعانصو رعشلا دقن ىف لثملابو .هدعب عيدبلا نونفو ةغالبلا ىف فيلأتلا

 ءاقيقد اليصفت عوضوم لك ىف لوقلا الصفمو بيسنلاب ائداب رعشلا تاعوضوم نع أضيفتسم
 ىنذلا عرتخملا عيدبلا ىف ىه امنإ ةقرسلا نأ ىف داقنلا عم قفتاو ,ةيرعشلا تاقرسلا نع ثدحتو
 هيلإ جاتحيام ركذيو .ءارعشلا نيب ةكرتشملا ىناعملا ىف ال .ءارعشلا دحأ هقرسيو رعاش هب صتخي
 : هباتك ىنغلا اذه ىف هلثمو .ةيدقنلا ءارآلاو راكفألاب ىنغ باتكلاو .ةفاقثلاو فراعملا نم نعاشلا
  هققحو بتكلا نم اهريغو تاطوطخملا نوطب نم هعمج دقو «ناوريقلا ءارعش ىف نامزلا جذوغأ»
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 .ةميق ةمدقمب هل امدقو شوكبلا ريشبو ىوطملا ىسورعلا دمحم ناذاتسألا اديدس ايملع اقيقحت

 ىرمعلا هللا لضف نبال راصبألا كلاسم تاطوطخم نم هعمج ىملعلا امهبأدب اعاطتسا دقو

 نإ ةروصب ةايحلا ىلإ هادر كلذبو ,رداصملاو تاطوطخملا نم امههريغو ىدفصلل تايفولاب ىفاولاو

 نم ءارعشلل ةمجرت ةئام باتكلا ىو ءبرقلا دشأ هل ةبراقم ىهف ءاماقت لصألا قبط نكت م

 ةمجرت لك لهتسي وهو .ىسنوتلا رطقلا ىف هرصعل ةيرعش ةضهن ثودح ىلع لدي ام ,هيرصاعم

 .ةيدقن ماكحأ ضعب عم هراعشأ نم هراتخا ام دروي مث هرعشو هتفص نعو هنع روطسب رعاشل

 نب زعملا رصع ىف قدأ ةرابعبو ؛ةيجاهنصلا ةلودلا رصع ىف ةيبدألا ةكرحلل ةقدب خرؤي باتكلاو

 نم ناك ام الإ سنوت وأ ناوريقلا ىف ريبك ىغالب وأ ريبك دقان قيشر نبا دعب اناقلي الو .سيداب

 شاعو ,ةيصفحلا ةلودلا سسؤم ايركز ىبأ نب رصنتسملا دهع ىف سنوت ليزن ىنجاطرقلا مزاح

 ءابدألا جارسو ءاغلبلا جاهنم» : فورعملا هباتك ةغالبلاو دقنلا ىف هلو م1781ه 3 ةنس ىتح

 دافأ سر. نوديوناتويلا دنع ايقدعاوقو ترعلا تع“ ةغالبلاو قتلا عاقب جزمي هيف وهو

 هده نم صاخلا ءزجلا ىف هنع تئثدحت دقو ءارارم هسرد مهل داعأ هنأو .سنوتب نوبدأتملا هنم

 :نسلدن الاب ةلسلسلا

 مالكلاو هقفلاو ثيدحلاو ريسفتلاو تاءارقلا '!ءولع

 «بيتاتكلا ىف ةئشانلا نوئرقي نو ريثك نوئرقم كانه ناك سنوتو ناوريقلا تيا نأ درجمب

 نجلا ئود ميركلا نآرقلاب اووَد ىومألا رصعلاو مالسإلا ردص ف نوحتافلا دجو امنيأ ايئادو

 نمو ديبكا ةتانأ مهئارقإو مالسإإلا ىف نيلخادلل هظيفحتل نودرجتي نم امئاد مهنم ناكو

 همسأ فرعي ولا ا ,لوهجملا ٌىدنجلاك مهف يهل اهسا ةفرعمو مهيلع 0 بعصلا

 ةةركملا ةليضألا قا نأ رقلا هاوقإب اوطخل يعن .الا ضعي ركام اناحأ مسارتلا نيك نأ ريغ

 برعلا ىبأ تاقبط مولعلا هذه ىف عجار )١(

 نبال ءارقلا تاقبطو ىكلاملل سوفنلا ضايرو

 نيرسفملا تاقبطو ىردبعلا ةلحرو ىرزجلا

 ىجان نباو غابدلا نبال ناميإلا ماعمو ىطويسلل

 ىف بهاذملا جابيدلاو :مولعلا ىف نودلخ نبا ةمدقمو

 للحلا»و نوحرف نبال بهذملا

 هللا دبع :قآل ةيسوتلا زابخألا 3“ :ةيشنسلا

 ليذو ةليطلا بيبحلا دمحم ذاتسألا قيقحت جارسلا

 نيسحل نامثع لآ تاحوتفب ناميإلا لهأ رئاشب

 ىرومعملا رهاطلا ذاتسألا ميدقتو قيقحت ةجوخ

 بيرألا ناونعو فولخم دمحمل ةيكزلا رونلا ةرجشو

 باتكو بيدأو ملاع نم ةيسنوتلا ةكلمملاب أشن اع
 ةايحلاو باهولا دبع ىنسح نيسح ذاتسألل تاقرو

 ةلحي ىف لاقم) ةيصفحلا ةلودلا ردص ةيقيرفإب ةيفاقثلا
 .(ةرهاقلاب ةيبرعلا ةغللا عمج
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 2 سوفنلا ضاير ىباتك ىف اك - وهو .صاقو ىبأ نب دعس ىلوم روصنم ىبأ مسا كلذ نم
 خامتجاو .ايتفم اهيقفو اثّدحمو نآرقلل ائرقم ناكو «ناوريقلا نكسو ةيقيرفإ لخد نمم - ملاعملاو
 نيعباتلا نذل ,«برغتسي ال روصنم ىبأل ميركلا نآرقلا ءارقإ 3 قرا ثيدحلا ةياورو هقفلا
 ةيوبنلا ثيداحألا ضعب مهعامسإو نآرقلل سانلاو ةئشانلا ءارقإ نيب نوعمجي اوناك هلاثمأ نم
 دفو ءاضعأ ةرشعلا ءاهقفلا ناك ةلكاشلا هذه ىلعو .هميلاعتو هماكحأ ةفرعمب نيدلا ىف مههيقفتو

 ضعب مه نووريو ميكحلا ركذلا سانلا نوئرقي مهف .ةرجهلل ةئام ةنسل زيزعلا دبع نب رمع
 ناقل ثا رق ليت ةيفاررتفلا نضع قعر قدما يقودروما مينوملعو ةيوبنلا كيداحالا
 نع ناوريقلا نم ةعامج اهتذخأف هتءارق لمح دق ىرصملا شرو ناكو .ةنيدملا ءئراق عفان نع
 ةنس ىفوتملا نوريخ نب ورمع نب دمحم ىرجهلا ثلاثلا نرقلا ىف مهمهأ نمو .نييرصملا هذيمالت
 .هتاقيط ىف ىرزجلا نبا لوقي اك ناوريقلا ىلإ اهب مدقو ءشرو ةءارق لمح دقو .م118/ه"-1
 عفان ةءارق أرقي نكي مو ,ةعبسلا ءارقلا دحأ ةزمح ةءارق اهيف سانلا ةءارق ىلع بلاغلا ناكو
 نم ءاّرقلا هيلإ لحرو سانلا هيلع عمتجا ناوريقلا ىلإ نوريخ نبا مدق (لف ءسانلا صاوخ الإ
 ناوريقلا تجرخأ اكو .ماللاو فلألا باتكو مامتلاو ءادتبالا باتك هتافلؤم نمو .برغملا قافآ
 وه .تاءارقلا ىف امامإ تجرخأ .قيشر نبا وه ايغالب ادقان امامإو نازقلا وه ايوغل امامإ
 تاءارقلا لمكتسا املو م110/-ها04 ةنس ناوريقلاب دولوملا ىسيقلا بلاط نأ قيد وكم
 5 ,نوبلغ نبا اهئارق خيشل ةرهاقلا ىف ذملتتو م187/-هاا/ا/ ةنس رصم ىلإ لحر ناوريقلاب
 ..7/ه7917 ةنس ةبطرق ىلإ رجاهو .هدنع ام لك ذخأ ىتح .هيلإ عجري مث هدلب ىلإ دوعي
 ةسمح ىف ةرصبتلا باتك تاء ا ا + 0// ها ا/ ةئس قوت قح .ساتلا اهن ةئرقي لظو

 ناكلخ نبا هل ركذو ءشرول ّدملا ىف ثلاث باتكو .عفان ةءارق لوصأ ىف ناث باتكو ا زج
 زامتع قب دعا هنضاق ناكو ::ةيبرعلاو ةقفلاو نيسفتلاو.١تاءازقلا ىف تنتكلا: نم.تارشع
 امك حرش هيلع هلو عبسلا تاءارقلا ىف ةيادها باتك هلو م١٠ 58/ه44- ةنس ىفوتملا ىودهملا
 ميكحلا ركذلا ةءارق تلظو .تاءارقلا هوجو ليلعت ىف حضوملا باتك هلو ىرزجلا نبا لوقي
 كلذ رضي و ليج ديو الج اهعترآوت رْسا ان ةترهتشاو «نيتسلا راذم لخ ناو ريقلا ق ةطشان

 م1710 /ه78/8 ىتنس ىف سنوت راز نيح هتلحر ىف ىردبعلا هركذ ام - هوجولا ضعب نم -
 دجسم ىف ىناجتلا ميهاربإ نب ىلع نسحلا ىنأ ىسنوتلا ةلاحرلاب ىقتلاو م1197١/ه١341و
 اذه ىف ىأ) «انه اودعق مهلك قسن ىلع ىئابآ نم اسردم رشع ىاثلا انأ : هل لاق اممو .هئارقإ

 رشق ثا لا وط نآرقلل ءارقالا ثراوت سنوت ىَف ىناجتلا تيب نأ نعي اذهو .ءارقالل (دجسملا

 تثراوت ةرسألا نأ كلذ ىنعم ناك لقألا ىلع ةنس نيثالث ليج لكل انبسح اذإو .نيبقاعتم اليج

 ءارقلا رابك نمو .ىرجحلا عبارلا نرقلا فصتنم ذنم ىأ فصنو نورق ةثالث وحن نآرقلا ءارقإ
 نودرقي :بالظلا ناكو "ا بحاص ىناجتلا رصاعم ىديبللا مساقلا وبأ ىصفحلا دهعلا ىف
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 لادب نيب كيف نعول رثلا ىهقأو .ىنادلل عبسلا تاءارقلا ىف ريسيتلا باتك هئارقإ دجسمي هيلع

 زرح :تاءارقلا ىف ىبطاشلا ةديصق هبالطل سردي ناكو ىرجملا نماثلا نرقلا فصتنم ىفوتملا

 ناكو هعامسل لاحرلا هيلإ دست تناك هتوص نسحو هليترت لامجلو .مه اهتايبأ.رسفيو ىنامألا .
 نيسح نب دمحم نب دمحم هرصاعي ناكو .عادو كابو عشاخ نيب نوري هلوح نم نوعماسلا

 ةفرع نب دمحم ريبكلا هيقفلا مهنمو ,ةينامثلا ةمئألا ةءارقب هذيمالت ؟ىرقي ناكو .ىراصنألا

 اريبك ائرقم ناكو ىرجملا عساتلا نرقلا لئاوأ ىف ىفوتملاو ءاهقفلا نيب هركذ قآلا ىمغَرَولا

 ةءارق ىف نوديجم مهنإ مهنع لاقي نأ ءالعلا ةمحرت ىف رثكيو .ميركلا نآرقلل ايظع ادوحيو

 ىلع ميظعلا نآرقلا ءارقل ةصصخم ةنوتيزلا عماج ىف ةفيظو ىنامثعلا دهعلا ىف دجنو .نآرقلا
 نمثو ءارقلا خيشل ىرخأ ةفيظو اضيأو ءىسيوسلا ىلع خيشلا اهالوت نممو ,عماجلا ىس رك

 ىف باتك هلو قاطاب هراق رصاعي ناكو .ىلريمزألا ىفطصم ىرجهلا رشع ىاثلا نرقلا ىف اهالوت

 «ةرشعلا تاءارقلا رتاوتم ىف ةرطعلا ضايرلاو ةرضنلا رهاوجلا» : هامس رشعلا تاءارقلا

 تذخأو فينحلا نيدلا تقنتعا ىتلا سنوتو ناوريقلا ىف ىلوألا لايجألا تناك نأ ىعيبطو

 نولواحي مهل نولوألا نوئرقملا ناكف ,هظفحت ام ريسفت ةفرعم تيلطت نآرقلا تايآ ضعب ظفحت

 نب هللا دبع رهتشيو ءنآرقلا ريسفت ىف ةعساو ةكرح قرشملا ىف أشنتو .هنوظفحي ام مهماهفإ
 هيف اريبك امامإ حبصيل ىتح هريسفتل هناقتإب لكك لوسرلا مع نبا ليلجلا ىباحصلا سابعلا

 ذيملتب ناو ريقلا ىظحتو ةيمالسإإلا نادلبلا ىف هولمح اب نوعزوتيو ,نوفلتخم ذيمالت هنع هلمحيو

 هسلج ناك » :سنوتو ةيقيرفإ ءادع تاق ف برقا وبأ لوقيو .هالوم ةمركع وه .هل َّن رب رب

 ىمسي ىذلا عضوملاب ةرانملا ىبرغ ىف (ناوريقلاب ةبقع عماج) عماجلا دجسملا رخؤف َْق

 نآرقلل سابع نبا هالوم ريسفت سانلا ىلع هسلحي ىف ىقلي ناك هنأ ىف بير نم امو .«ةيبيك لاب

 ىذلا هريسفت ىوبطلا لخدأ دقو .مهريغو ناو ريقلا لهأ نم نو ريثك قلخ هنم هعمسو ,ميركلا

 ءالقتتسم هرشنيو هنم هجرختسي نأ ثحابل نكمي ثيحب ريبكلا هريسفت ىف سابع نبا نع هلمح

 ىف ميكحلا ركذلل نيرسفملا نمو .ما/1؟/ه٠ ٠0 ةنس ىفوت ىتح هسورد ىقلي ةمركع لاز امو

 بالطلا ناكو مالك ١//ه ةنس ناو ريقلاب هر دقو مالس نب ىيحي ىرجه لا ىناثلا نرقلا

 حمس نيكسم نب ىسيع نأ هتاقبط ىف برعلا وبأ ركذيو .هنم هعامسل جف لك نم هنودصقي

 حتافو ناوريقلا ىضاق تارفلا نب دسأ نأ ركذي اك ءريرج نب ىسوم نم مالس نبا ريسفت

 ةسووك طع ىف وا هسلاجحم ضعب ىف ميكحلا ركذلا رسفي ناك مل1//ه5 ةنس ىفوتملا ةيلقص

 ةياهنلا غولب ىلإ ةيادهلا باتك هركذ راملا بلاط ىبأ نب ىكم ريبكلا ءىرقمللو .ناوريقلا عماجب

 نآرقلا خسان ىف حاضيإلا باتكو «اًءزج نوعبس :همولع عاونأو هريسفتو نآرقلا ىناعم ىف

 نب ىلع وه ريبك رسفم ةيجاهنصلا ةلودلا دهعل سماخلا نرقلا ىف اناقليو .ءازجأ ةثالث ةخوسنمو
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 هلو ادلع قيررشع ىف ىديمعلا ناهربلا ىمسملا ريسفتلا هلو م87١٠/-ه141/9 ةنس ىفوتملا اضن

 فنصو .نآرقلا ىف تكنلا هلو ءادلجي نوثالثو ةسمحخ :ريسفتلا ملع ىف ريسكالا مساب ناث ريسفت
 دادغب ىف ةيماظنلا هتسردمب هقحلأ كلملا ماظن نأ انب ّرمو ,ميحرلا نمحرلا هللا مسب حرش ىف اباتك

 هلعلو ءناوريقلا ىف ةاحنلا نع انثيدح ىف اهضعب انركذ وحنلا ىف ةريثك بتك هلو ءاهبالطل سردي
 ةيصفحلا ةلودلا رصع لئاوأ ىف نيرسفملا رابك نمو .اعم وحنلاو ريسفتلا ةيماظنلا ف سردي ناك

 رابك نم وهو م1772/ه5777 ةنس ىفوتملا ةزيزب نباب فورعملا ىشرقلا دمحم نب زيزعلا دبع

 هيلعو ىرشخمزلا ةقيرطو ىسلدنألا ةيطع نبا ةقيرط نيب هيف عمج ريسفت هلو ظافحلا ءاهقفلا
 . نماثلا نرقلا ىف نيرسفملا رابك نمو .ةينيدلا مولعلا ىف سنوت بالط نم ةريبك ةفئاط تجرخت
 هلو م117/-هالا7 ةنس ىفوتملا نوتيز نبا ذيملت ىسنوتلا رونلا دبع نب دمحم ىرجمللا

 وه ظافحلا رابك نم رسفمب ىرجملا عساتلا نرقلا ىف ىقتلنو .ىزارلا رخفلا ريسفت راصتخا

 نارقلل ريبك ريسفت هلو ,ةفرع نبا ذيملت م177١ ه1 ةنمس ىفوتملا ىبألا رمع نب دمح

 دهعلا ىف ىرجهلا رشع ىناثلا نرقلاب ىفوتملا ةنوتيز دمحملو .تادلحم نامث ىف عقي ناك ميركلا
 نوضرعي ميركلا نآرقلل نورسفملا ناك بير نودبو .دوعسلا ىبأ ريسفت ىلع ةيشاح ىنامثعلا

 لظو .مهريغو ىزارلا رخفلاو ىرشخمزلاو ىربطلل ةيقرشملا ريسفتلا بتك تاهمأ بالطلا ىلع

 نأ دبالو ءىواضيبلا ريسفت هبالطل سردي ىسافلا دمحم خيشلا دجن ذإ .ىنامثعلا دهعلا ىف كلذ
 :نذلطلا لع. .نطنرعي .ناك ةشهملا' ناففتلا ميتك "نع هريغ

 نب شنح ناوريقلا ىف مهئامدق نمو .ةطرفم ةرثك سنوتو ناوريقلا ىف نوثدحملا رثاكتيو
 ةاوربللا نكسو و تاكل عسل نب ىو عم ايزاغ ةيقيرفإ لخد .ىناعنصلا هتادبع
 ةثعبب ىقتلنو .نيرسفملا نيب هركذ راملا سابع نبا ىلوم ةمركع اهب ثّدح اك ءاهب ثّدحو

 اك ءاهقفو ءاّرقو نيثّدح اوناك مهعيمجو .ءاهقف ةرشع نم ةفلؤم تناك ىتلا زيزعلادبع نب رمع
 كدعلا كيه ند يكل ناوربقلا يضاف ةدرب ما نب ةريغملا نب هللا دبع مهرصاعي ناكر افي رف
 ةنع لح اهالكو :تاقدعلا لع لماع ةيدعلا ةيع. حبت رمع:هلسرأ :ىذلا ةنيح نب. صفو
 ةباحصلا نم ةعامج نع ىوري وهو .ىلذطاا رشب فيطغ ىبأ امههرصاعم نع لمح اك ثيدحلا
 ىسنوت ثدحمب ىقتلنو .ةياورلا ىف هدامتعا هيلعو ,باطخلا نب رمع نب هللا دبع نع ةصاخو

 هنع انلقو روصنملا دهع ىف ناوريقلا ىضاق دايز نب نمحر لا دبع وه هيلإ ةراشإلا تقبس ريبك
 انركذو .هنع ثيدحلا ايور نييرصملا نييكلاملا نيهيقفلا ةعيط نباو بهو نبا نإ ةيملعلا ةأشنلا ىف
 ىف ىروثلا نايفس عماجو كلامل أطوملا لخدأ نم لوأ هنإ أنلقو ءىسنوتلا دايز نب ىلع كانه هعم

 ىف هليمز سرشألا نب نمحر لا دبع ثدحملا هرصاعي ناكو .ةيسنوتلا ةيقيرفإ ىلإ ثيدحلا
 ذيملت وهو م 749/-ه1817 ةنس ناوريقلاب ىفوتملا دشار نب لولهبلاب ىقتلنو .كلام ىلع ةذملتلا .

 ىوقتلاب افورعم ناكو .ءرصم هيقف دعس نب ثيلل ذملتتو .ىروثلا نايفسو دنا ون , كلام ا 5
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 غايدلاو نكلالاو د يرعلا البا لمع انه نهري :ثاناكش هقللذ ل هلع مهر ةقفلاب ةفاسمتلاو
 ةنس ةيلقص حتف ىف دهشتسملا ىحمجلا دمحم نب ديزي هس ةندسلا يدوجننل ةعحقلا 3 فولت

 قم ةريغو ةنيدملا ىق .نسنتا ني :كلام. قم عمس ثيدحلا ريثك اقودص ةقث ناكو م 8707//ه5

 هن قتلا .ىعفاحضلا ةلراقج كن سون هرضافب فاك ةفاقو :ةورضو :نيقزك
 ناك و .مهريغو نييرصبلاو نييفوكلاو كلام نع ذخألا نم ىحمجلا لثم رثكأو مها

 ناك هلإ نوع دنع .لرقتو ناشر رهش ق قاررتقلا ترق لعامل لع ىعسلاب كظئاري

 ىعازخلا فسوي نب نوع هيرصاعم نمو .ايلصم ىلايللا :نطعب :ىطما اعرو .ةالص انتقفر لوطأ

 وهف «انريبخاو لاق اذإو .عامس وهف «انثذح» هبتك ىف لاق اذإ ناكو م07 / ه1 ةنس ىفوتملا

 نيعُأب بوصنملا ملعلا ناكو ءىرجهلا ثلاثلا نرقلا ذنم ناوريقلا ىف كلام بهذم رهدزيو .ةزاجإ

 نم كلدلو 1 اعيمج هءاهقف لعج امث ءثيدحو هقف باتك وهو «أطوملا» ةياتك .هناعتطا

 .نرقلا اذه ذنم ءاهقفلا نم نيثدحملا درفن نأ بعصلا

 ىرجحهلا عبارلا نرقلا ىف مههبنأو مهعملأ نمو .ةيلاتلا نورقلا ىف نيثدحملا عملأ ركذب ىفتكنو
 هيلإو :ملعلا رود نع انثيدح ردص ىف هركذ راملا فلخ نب دمحم نب ىلع ىسباقلا نسحلاوبأ

 ةسيفن زونكب هنم عجرو قرشملا ىلإ لحر دق ناكو ناوريقلا ىف ىوبنلا ثيدحلا سيردت ىهتنا

 هسردي ناكو ءىراخبلا حيحص نم ةنوتيزلا عماج ىف خويشلاو بالطلا ىلإ هلمح ام اهمهأ

 ةنسلا بتكو اعيمج امهو ءملسم حيحصب تينع اك هدعب ةيسنوتلا ةيقيرفإ هب تينعو .بالطلل

 ماعلا نادلب ىف ريقوتو لالجإ لحم ةجام نباو دواد ىبأو ىئاسنلاو ىذمرتلل : ةروهشملا ةعبرألا

 اهيف ةينيدلا مولعلا ءاول لماحو ةيدهملا ليزن ىلقصلا ىلع نب دمحم ىرزامللو .هعيمج ىمالسإإلا

 ملسم حيحص ىلع سيفن حرش م١4١١/ه075 ةنس نيتستملاب نوفدملا ةيبرغملا نادلبلا ىفو

 ,ملسم حيحص دئاوفب ملعملا لامكإ مساب ضايع ىضاقلا هحرشو ءملسم دئاوفب ملعملا هامس
 لامكالا لامكإ» :هامس ملسم حيحص ىلع حرش نيرسفملا نيب هركذ راملا ىسنوتلا ىاللو

 نمو .ىوونلا حرشو «ضايع حرشو :ىرزاملا حرش نيب هيف 0 تادلجم عبس ُْ « ملسم دئاوفب

 لضألا فلا قازولا رباع نب ةبعنتا نوح وأ نيدلا نمش قاتلا نقلا ندعم راك

 ةنوتيزلا عماج ىف هديمالت ءئرقي ناكو .م176/ه ةنس ىفوتملا نطوملاو دلوملا ىسنوتلا

 ميهاربإ خيشلاب ىنامثعلا دهعلا لئاوأ ىف ىقتلنو .ملسم حيحصو ىراخبلا حيحص :نيحيحصلا

 ىف رانيد ىبأ نبا ركذيو ,ىراخبلا حيحص ىلع ىنالطسقلا حرش بالطلل سردي ناكو ىحايرلا

 مهنم ءسنوتب ىرجطلا رشع ىداحلا نرقلا ىف نيثدحملا رابك نم ةفئاط «سنؤملا» هباتك دعانا

 دمع لا كيع, وباو فوحيعملا دعو ةامقلا لف ىسقلا أو ىفنحلا فيرشلا دمحأ سابعلا وبأ

 ناعيإلا لهأ رئاشب ليذ باتك نم نيثدحملا ءالؤه ىلإ فاضي نميو .نامثعلا نيفراعلا جات :

 .ةنوتيز دمحمو ةتاتف دمحو .مسيوق دمحمو نانرب دمحم نامثع لآ تاحوتفب



١ 

 ىوبنلا ثيدحلا ةياورو نآرقلا ءارقإ نيب انركذ اك نوعمجي رمألا لوأ ىف ءاهقفلا ناكو

 ىرجهملا لوألا نرقلا ىف زيف نأ بعصلا نم كلذلو .نيدلا رومأ نم دجي ايف ىوتفلاو
 ةنس ىف زيزعلا دبع نب رمع ةثعب سفنو .؟ئىرقملاو ثدحملاو هيقفلا نيب ىناثلا نرقلا نم ليلق .

 ٠ اهنإ لق وأ ثالثلا تافصلا هذه نيب عمجي هنإ مجارتلا بتك ىف مهنم لك نع لاقي ةرجهلل ةئام

 نآرقلا ةئشانلاو سانلا ظيفحتل اوءاج مهنأ فورعم هنأل نيقابلا كرتتو مهنم ارفن كلذي فصت

 حابر نب ىلع نع أرقنو . لي لوسرلا ك ثيداحأ نمو هميلاعت نم مهنونقلي اب نيدلا ىف مههيقفتو

 اديس اي طيش اونا وردقلا عكس هن اون ناضل" نب ىسوم دهع ىف ايزاغ ايقيرفإ مدق هنأ ّىمخللا

 ةريره ىبأو صاعلا نب ورمع نع ىور ىعبات وهو .هيلع اوهقفت اهلهأ نأو هانكسل الزنمو

 هدعب ءأجو .ىلاوريق هيقف لوأ هدعن نأ عيطتسن كلذبو .2ةباحصلا - مهريغو ةداتق ىبأو

 نمت ةنندم نطق زر نامعتلا' نو ناسخ سيح عم هوبأ مدق ؛ .ىبيجتلا نا رم نا نيرولاخ

 ىلإ لحرو ثيدحلا نييناوريقلا ضعب نعو هنع ىورو نآرقلا هوبأ هظفحو دلاخ اهيف هل دلوو
 نب رمع نب هللا دبع نب ماس نمو قيدصلا ركب ىبأ نب دمحم نب مساقلا نم عمسو قرشملا

 ضعب أطوملا ىف كلام هل ىورو ثيدحلا ىف مهنع ريبك باتك هلو ريبزلا نب ةورع نمو باطخلا

 اريصب اهيقف ناكو ,ناوريقلا ىف ديعس نب ىيحي نم - انب رم امك - أاهعمس ةيوبن ثيداحأ

 بيرك ىبأب هدعب ىقتلنو .ما/٠8/ه17١ ةنس ىفوت نأ ىلإ نسنرت داق ىلإ وتو: :ىوققلاب

 كم ةيرنصلا .ترخ.ق: ديفشلا "اههيققري :ناورقلا' ,ىضاقا بيرك نب نمحرلا دبع
001/5 

 راد مامإ كلام ءاقلو جحلا ةضيرف ءادأل زاجحلا ىلإ نولحري نييناو ريقلا نم نو ريثك ذخاو

 كلذ ىلإ قبسو ءباتكلا لمحل اودرجت نأ مهنم رفن ثبلي مو ,هنم أّطوملا عامسو ,ةنيدملا : ةرجطلا

 ىلإ هبلج نم لوأ ناكف - عضوملا اذه ريغ ىف انب رم اك - سنوت ءانبأ نم دايز نب ىلع

 نمو سنوت نم نوريثك - هنع هذخأ وأ - هلمحو .ةنوتيزلا عماج ىف هسردي ذخأو .هنطوم

 أطوملل هتياور نم ةعطق دجوت باهولا دبع ىنسح نسح ذاتسألا لوقيو ءامهريغ نمو ناوريقلا.
 ةنس ةيلاع نس نع ىفوت «ةيملعلا ةأشنلا ىف هب فيرعت انب رمو .ةقيتعلا ناوريقلا ةبتكم ىف
 ىلإ مدق ايناسارخ هوبأ ناكو ءخوّرف نب هللا دبع هرصاعي ناك هنأ انركذو ما/39/ه18»

 ىلع ذملتت مث نآرقلا ظفح دقو .هللا دبع اهيف هل دلوو اهنكسو نييومألا شويج ىف ناوريقلا
 ةفينح ابأ مامإلا بحصو ةفوكلا لزنو .قارعلا ىلإ هجتا مهدنع ام ذخأ اذإ ىتح ,هتدلب خويش

 لب ةرشابم ناوريقلا ىلإ عجري ملو ,ىفنحلا ىهقفلا هبهذم هنع لمحي نأ نم هتنكم ةليوط ةدم

 "هي الط ىف نعش دحاو :ناونريقلا لإ عجرو ءاطوملا يقلي فو اكلام مامإلا عمسو ةنيدما ىلع جرع

 دايز نب ىلع نمزو هنمز ىف بالطلا هبنأ نم ناكو .ما/88/-ه1/7١1 ةنس ىفوت «ةفينح ىبأ هقف

 ثعشألا نبا شيج عم سنوت لخد ءايناسارخ هوبأ ناك ,تارفلا نب دسأ وه ىسنوت باش
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 فلتخا مث ءنآرقلا ظفحو أشن اهيفو .دسأ اهيف هل دلوو ,سنوت نطوتساو مال ١/ه4١غ ةنس

 قارعلا ىلإ لحر مث .أطوملا كلام نم عمسف .زاجحلا ىلإ لحرو .خورف نباو دايز نب ىلع ىلإ
  طاطسفلا لزنو ىنابيشلا نسحلا نب دمحمو فسوي ابأ ةصاخو ةفينح ىبأ باحصأ ىلإ عمتساف

 ةداع عجن امن نودو كلام هذاتسأ دعب ىكلاملا بهذملا مامإ مساقلا نب نمحرلا دبع سورد مزلو
 .هبالطل مساقلا نبا نع هتنودم ناوريقلا ىف سردي نيسأ لشاو ةةيدسالا ىهشتت هل ةنودم ف

 بهذمي 78 كلام بهذع هتاف: .ق.ةخاي ةراه_ قاكف» :يلغألا هللا ةدايتل فاضقلا لوقو
 حتف ىف دئاقلا ناك هنأ فورعمو .مكحلا ىف حيحصلا هجولا نم هل ىءارتي ام بسح ةفينح ىبأ
 .م78/ه1١171 ةنش اهتادلب ضعبل هحتف دعب دهشتساو ,ةيلقص

 ناوريقلاو سنوت ىف بالطلا نوكي ىتح ىرجحملا ىناثلا نرقلا رخاوأ ىلإ لصن ال نحنو
 اوقع [ك هكارفلا قي ةعاو ذانن نو لف. قيرط نعتللاو يهدم ات ةزيعن' ةفرعم»< وفرع

 بهذم هيلع بلغ نإو اضيأ تارفلا نب دسأو خورف نب هللا دبع قيرط نع ةفينح ىبأ بهذم

 نكما اف :ناكو::واهقف'ايبتم لكلو. :ىرجملا فلاثلا قرفلا 3 ناشياعتي نايقذملا ىظنو كلا

 اك .فانحألا نم ىضاقلا ابلاغ نوراتخي اوناك ةبلاغألا نأ ثلاثلا نرقلا ىف ىفنحلا بهذملل

 نيب زي نأ عيطتسنو .كلام بهذم رثؤت ناوريقلا ىف ءاهقفلا ةرثك تناكو ,نويسابعلا عنصي ناك
 ىلع هتذملت ىف تارفلا نب دسأ قيفر روصنم نب رمعم ذئنيح نيمهملا فانحألا ءاهقف
 ءاهقف نمو .تارفلا نب دسأ مزلي ناكو .نارمع نب ناميلس هلثمو ,خورف نب هللا دبع
 وه ناكو .ىنانكلا هللا دبع نب دمحم زرحم وبأ لوألا ىبلغألا هللا ةدايز دهعل اضيأ فانحألا
 دسأ ناكف ذيبنلا ىف هللا ةدايز مامأ ارظانتو .ناوريقلاب ءاضقلا ىف نيكيرش تارفلا نب دسأو
 .ةراكسإ ليق اأو اركشت لراس ذل وهو هنادحألا ىأرل اعباتم هفلاخي ز رحم وبأو هميرحتب لوقي

 ىف ىنشخلا لاق .جشألا نب دمحم نب هللا دبع ةيبلغألا ةلودلا دهعل اضيأ فانحألا ءاهقف نمو

  ناهيقفلا هرصاعي ناكو .م8995/ه 5857 ةنس ىفوت .نييفوكلا ٌبهذم هبهذم ناك :هتاقبط
 ناك» :هنع ىنشخلا لوقيو .ىضاقلا نودبع نب سابعلا وبأو .رايقلا نب سابعلا وبأ نايفنحلا
 ةنس ىفوت «هلزع مث ءاضقلا (ىبلغألا) دمحأ نب ميهاربإ هالو ,ةفينح ىبأ بهذمل اظفاح
 ىفنحلا بهذملا ذخأ ةبلاغألا نم ناوريقلا ىلع ةيديبعلا ةلودلا تلوتسا ذنمو .م 50 3/ه 17

 نب زعملا ناك اذإ ىتح هيلع ةبلغلا ىف ىكلاملا بهذملا ذخأ ةلودلا كلت تهتنا املو هؤاهقف لقي

 ىف ريهامجلل ءاضرإ بهاذملا نم هريغ نود كلام بهذم ىلع ءاهقفلاو سانلا لمحو سيداب
 ىف مينم.زكذلا نأ: عيطتستو فتحا :بهذملاب نيعبج نم ةيسنوتلا ةيقيرفإو :ناوريقلا ىف لق هتيعر
 ىف امافإ ناك هنإ ةيسدشتلا نلللا :بهاح لوقت ذا قانزلا دمحم ةيصفخلا ةلودلا دهخ لئاوا
 مكحلا مايأ ةبلاغألا نمز ىف راهدزالا نم هل ناك ام ىلإ ىفنحلا بهذملا دوعيو .ىفنحلا بهذملا

 ذإ (م177ا/ه 3١81 - م10995/ه8١٠٠) ىاد فسوي دهع ذنم قدأ ةرابعبو «نامثعلا
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 ' ىضاقلل مكح نكي ملو ..مالسإلا خيش دعب اهيف ىمسو ءايفنح مهسيئر وأ ةاضقلا ىضاق حبصأ

 1 سرق ىنبملا يسدملا كلا نأ كلذ عبتو .ىفنحلا ىضاقلا هيلع قفاو اذإ الإ ذفني ىكلاملا

  دهعلاب ىرجملا رشع ىداحلا نرقلا ىف ةيفنحلا خياشم نمو .اهريغو ةيعامشلا ةسردملاب سنوت
 فسوي عماج مامإ نابعش نب دمحم «سنؤملا» هباتك رخا ىف رانيد ىبأ نبا مهركذ نمم ىنامثعلا

 اذه دم فانعألا ءايقف نقوتي: رتاكتررو ةيعانيشلا ةييرااملاب سسودملا ةفاب رك قنسكلا باو: ئاق

 رقعج نامثع .لآ :تاحوتفب ناميإلا لهأ رئاشب :هباتك ىف ةجوخ نيسح فيضيو «خيراتلا

 هيقفلا دادحلا نب ديعس نع ٌركْذُيو ,ىعفاشلا بهذم ىلإ نومتني نم رابخأ عطقنتو .ةصايرك
 لوحت مث ءايكلام هتايح أدب هنأ ىرجحملا عبارلا نرقلا علطم ىف ىفوتملا هركذ راملا ريبكلا ملكتملاو

 .ىكلاملا بهذملا ىلإ داع مث ىعفاشلا بهذم ىلإ

 نون لسا هسسؤم لدم ريق زف قي زنا ناو ئقلاب ناهدزألا ىذا قف كلاما ةيفذلا قاكز

 . ةيكلاملا مامإ مساقلا نب نمحر لا دبع نع ةيدسألا هتنودم نم بالطلا ىلع ىقلي ناك اب تارفلا

 ذقن دلع قفا رقلا نيب هسا وك خلا كفو فايز نك لك كملف ودشس ةرنص اهو: ناك وج طا ظنسفلاب

 داكو:اهنق بق بناوج هل حلصأف هيلع اهأرقو ,مساقلا نب نمحر لا دبع هيلع اهيلمت ىلإ هعم اهلمحو

 دود اشو ياللا نس ردلا نم ةديدملا ةروضلا هدهلع داو تاويقلا لا ةونحسااب

 نأ ىغبني ناكو - هيلإ ةنودملا تيسر .هيقف ةئامعبس هيدي ىلع جرخن هنإ اولاق ىتح ب لك

 هدلب ىف اهترهش تراطو ,نونحس ةنودم اهمسا حبصأ ذإ - مساقلا نب نمحر لا دبع ىلإ بسنت
 ةنس اهءاضق ىلوت نيح ناوريقلا ىف ةبسحلا ماظن ماقأ نم لوأ وهو .اعيمج ةيب رغملا نادلبلاو
 ةنس ىفوتملا دمحم هنبا هتقلح ىف هفلخو م805/ه 14٠ ةنس هتافو ىلإ م48/ه1غ

 ناكو .«نيملعملا بادآ» :هباتك انب 0 ةفلتخم فيلات هل هومجرتم ركذيو م875/ه "05

 ريزغ ةحيرقلا ديج ناكو م41 اه ٠ ةنس قوما سودبع نب ميهاربإ نب دمحم هرصاعي

 نب دمحم حفصت ال هنإ لاقيو .نونحس ةنودم لئاسم حرش ىف تاتك .:ةلو «طاينتسالا

 نب دمحم بتك ضعبو هباتك مساقلا نبا دعي طاطسفلا ىف ةيكلاملا مامإ مكحلا دبع نب هللا دبع

 باتك ىف لاقو .ههجو ىلع كلام ملعب ىقأ لجر باتك اذه : سودبع نبا باتك ىف لاق نونحس
 ىناتكلا رمع نب ىيحيب امههدعب ىقتلنو .احبس ملعلا ىف حبس لجر باتك اذه نونحس نبال

 ىف ناث باتكو .ىعفاشلا مامإلا ىلع درلا ىف باتك هلو ءاهيقف ناكو م٠ ١/ه 789 ةنس ىفوتملا

 :ىوشتم-..وهو-:((قوسلا ماكحأ» ٠ :تااوكعب ةبسحلا

 نم مهلقن اولواح ذإ ىكلاملا بهذملا ءاهقف اودهطضا ناوريقلا ىلع نويديبعلا ىلوتسا نيحو

 .ةداح تارظانم مهتاعد اورظانو ءمهوضراعف قيعامسإإلا مهبهذم ىلإ ىسلا ىكلاملا بهذملا

 مهمامإو ةيكلاملا سيئر دابللا نب دمحم مهتاعدل نيلداجملا نيرظانملاو مط نيضراعملا مهأ نم ناكو
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  ”".ةبقع عماج ىف بالطلا ىَقلَي الو هتيب مزلي نأ ىلع هتيرح هيلإ اودر مث .ةرتف هونجسف ,ناوريقلاب
 باتك اهنم ةفلتخم تافنصم هلو م١14/-هاالا# ةنس ىفوت نأ ىلإ انب رم اى هتيب ىف مهاقلي ناكف

 .م111/-ه١150 ةنس ناوريقلا نع نييديبعلا ةمغ ترسحناو .كلام لئاضف ىف باتكو ةراهطلا ىف

 ىفوتملا ديز ىبا نب هللادبع وه .دابللا نبال ذيملت اعيرس عملو .رصم ىلإ ىديبعلا زعملا ليحرب

 بالطلا لحر هيلإو ,ةيبرغملا دالبلاو ناوريقلاب ةيكلاملا ةساير تهتنا هيلإو م197/ه17837 ةنس .
 بهذملو ةنسلل ددجملا دعي هنإ باهولا دبع ىنسح نسح ذاتسألا لوقيو ,برغملا قافآ عيمج نم

 ىلع اهب ُدر ةنسلا لهأ ةديقعل ةعماجلا ةلاسرلا هلو ,عيشتلا ةكرح راسحنا دعب برغملا ىف كلام
 نبا لوقيو ءنونحس ةنودم ىلع تادايزلاو رداونلا باتك هلو .ةريثك حورش اهو ةعيشلا
 نمو .«لاوقألاو فالخلاو لئاسملا نم تاهمألا ىفام عيمج ديز ىبأ نبا اهيف عمج» :نودلخ .

 ىفوتملا ىسافلا نارمع ىباب هدعب ىقتلنو .نيثدحملا نيب هركذ راملا ىسباقلا نسحلا وبأ هذيمالت

 ةنودملا ىلع حرش هلو سماخلا نرقلا فصتنمب ىفوتملا ىسنوتلا ميهاربإ قحسإ ىبأب مث 210 ةنس
 .هرصبتلا باتك هلو م80١٠ /-ه 4/8 ةنس ىفوتملا ىمخللا نسحلا ىبأب ىقتلن اى .ةقيلعتلا مساب
 لوقيو ءنيثدحملا نيب روكذملا ىلقصلا ىلع نب دمحم ىرزاملا ظفاحلا ىكلاملا مامإلا هدعب اناقليو
 مامإلا ريغب فرعي الف .هل ابقل مامإلا راصو .برغملاو ةيقيرفإ لهأ مامإ :هنع نوحرف نبا

 ةميق بتك امههيف هلو لوصألاو هقفلا نا .ىرزاملا

 لواحي ملو ىسنوتلا ميلقالا ىلع نمؤملادبع ىلوتسا ىرجهملا سداسلا نرقلا طساوأ ىفو

 همسا ةعمجلا ةبطخ ىف ركذي نأب ىفتكاو .هيف هتلود بهذم ىرهاظلا بهذملا رشن -ودبي ايف-
 ارا عمسنالو اًرطيسم ىكلاملا بهذملا لظ كلذلو هتلود ميعز ترموت نبا دهملا مسا وأ

 اوقنتعا دارفأ ضعب نع الإ مهتفلخ ىتلا ةيصفحلا ةلودلا دهعو مهدهع ىف ىرهاظلا بهذملا
 .نيح ىلإ نيح نم ىرهاظلا تفل

 ورعملا ىشرقلا زيزعلا دبع ةيقفلا ظفاحلا ىرجملا عباسلا نرقلا ىف ةيكلاملا ءاهقف رايك نمو 23
 نوتيز نباي فورعملا ركب ىبأ نب مساقلا وبأ هذيمالت مهأ نمو نيرسفملا نيب روكذملا ةزيزب نباب

 دقع ررحم وهو م١9١١/ه١73 ةنس ىفوتملا ىكلاملا ةيصفحلا ةلودلا ردص ىف سنوت ىضاق

 ةنس ةنجاطرق راوسأ تحت عساتلا سيول توم دعب ىسنرفلا شيجلاو رصنتسملا نيب حلصلا

 بجاحلا نبا رصتخم باتك ةرهاقلا نم لصو عباسلا نرقلا اذه رخاوأ ىفو .م١/177/ه8>

 نب دمحمب نماثلا نرقلا ىف ىقتلنو .ةيبرغملا نادلبلا ءالع هحرشب لغشو ىكلاملا هقفلا ىف
 خيشو باهولا دبع ىنسح نسح ذاتسألا لوقي اك ةيهقفلا ةكرحلا ددحي ىراوملا مالسلا دبع
 بجاحلا نبا رصتخمل حرش هل ,ةعامجلا ءاضق ىلوتملا م59١17١/-ه01/59 ةنس ىفوتملا ىلاتلا ليجلا

 هيقفلاو خرؤملا نودلخ نبا هذيمالت غبنأ نمو ,نوحرف نبا لوقي اك .هحورش مهأ نم دعي
 ىمغرولا ةفرع نب دمحم اضيأ مهغبنأ نمو ,باتكلا اذه ن ةرخأب هل مجرتنسو .ريبكلا ىكلاملا



 ال

 فسح نين ذاتحألا لوقت اك «ةرصع خويا حتا قاد »را هاا“ ةليم قولا
 ىلوصألا ىعورفلا ٌىرقملا ةمالعلا مامإلا وه» :هلوقب هتمجرت نوحرف نبا حتتفيو ,باهولا دبع

 بهذملا ىف ريبكلا هدييقت اهنم فيلآت هلو ,خحوسرلا لهأ ةيقبو ,خويشلا خيش ىقطنملا ىنايبلا

 نرقلا ىف هذيمالت نمو .«اب رغو اقرش هليصحت ىلع ساإنلا ٍلبقأ ةناقسأ ةريشع وخت ق4 نكلاملا

 ىلع حرش هقفلا ىف هلو ..نيئّدحملاو نيرسفملا نيب روكذمل ىبألا رمع نب دمحم ىرجحلا عساتلا 0

 ْ ظ .نونحس ةنودم

 كسر دع نهم اون ابتعا | هيف ان يللا هثنلا تاسارد ناهدزا: غجازقي نأ نعيبط
 مسار ءانتخ افلا نو حبصأ ا ييدرسملا رشه نفاخ ىحقلا ني ل رالا فضتلا قاد
 نم :سنؤملا دياتك رخآآ ىف رانيد ىبأ نبا: ركذيو ,ةيلغ هداصم دعب الإ ذفنيال ىكلاملا ىضاقلا كح

 فيرشلا ديعس هلثمو ,ةنوتيزلا عماج ىف سردملا ةتاتف دمحم رشع ىداحلا نرقلاب ةيكلاملا ءاهقف

 .ثيدحلا رصعلا ىلإ ةنوتيزلا عماج ىف ةطشان ىكلاملا هقفلا ةسارد لظتو ىلابجلا رداقلا دبعو
 فيرشلا ديعس :نامثع لآ تاحوتفب ناميالا لهأ رئاشب ليذ هباتك ىف هجوخ نيسح فيضيو

 وع
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 و+؟
 .هقفلا ىف ليلخ رصتخم ىلع ناتيشاح هلو حيجحلا دمحو

 تناك 0 ىرجحملا ىناثلا نرقلا ذنم - ءاهقفلاو ءالعلا مجارت بتك يو
 اق اياب روب ان كاب تناك د[: :قارعلا ىف .تأشت ىلا. ةيمالكلا بتهاذملل ةآرش ناورتقلا

 ئىدابم ىف لدحلا كلذ نم ناك ام لئاوأ نمو ,نو ريثك لداجتيو اهيف رواحتيو .ناوريقلا

 لئاوأ ذنم - برغملا لهأ نم نوريثك اهقنتعا ىتلا ةيرفصلاو ةيضابإلا ٌىدابم ةصاخو ءجراوخلا
 امأ ةريبكلا كترم ملسملا ةركف قرشملا ىف اهب تنرتقا دق تناكو -:ىرجهلا ىناثلا نرقلا

 ,ىضاملا لصفلا ىف انب رم اك ءامدلا كفس ىف تلاغو رفكلاب هيلع مكحلا ىلإ تبهذف ةيرفصلا
 نيملسملا راد دعت ملو صاع ملسم هنأب هيلع تمكحو ةلم رفاك ال ةمعن رفاك هنإ ةيضابالا تلاقو

 ,قساف ملسم هنا ىلإ مهريغو ةيكاملا نم ةنسلا لهأ بهذو ءبرح راد - ةيرفصلا لثم -
 لوقلا ناميإلا ىف ىفكي هنا ىلإ تبهذ اك .ةمايقلا موي هبرل هيلع مكحلا ءاجرإ ىلإ ةئجرملا تبهذو

 ةنسلا لهأ اميب «ةينيدلا ضورفلا ءادأ وهو .لمعلل هيف ةرورض الو .نيتداهشلاب ظفلتلا ىأ

 7-50 .(السغ دعي ال ةينيدلا ضورفلاو ةالصلا 5 من نمف ءلمعو لوق ناميإلا نأ تون

 تناك هنأ نيرسفملا نيب روكذملاو ةرجهلل 3١10 ةنس ىفوتملا مالس نب ىيحي ةمجرت ىف برعلا وبأ
 - نرقلا ىف قرشملاب رهدزا دق ةلزتعملاو لازتعالا بهذم ناكو .ءاجرإلا ىف هسلجمب تاشقانم ىرجت .

  لوقلا ىهو ةروهشملا ةسمخلا هئدابم ى اليوط دادغبو ةرصبلا لهأ لداجتو ىرجهلا ىناثلا
 )نع ىبهنلاو فورعملاب رمألاو ءرفكلاو ناهإلا نيب ةلزنم ىف ةريبكلا بكترم نأبو ةينادحولاب
 .هديعوو هدغو - دبال - ذفنم هنأو ,هدابعل حلصألا لمعي هنأو هللا ىلع لدعلاب لوقلاو ركنملا
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 عمتسي نولداجتي مهو مهئازإب صخش فقوتو ءاهيف نوعمتجي ةفيقس ناوريقلاب ةلزتعملل ناك
 ل

 لهأ نم ءاهقفلا اهب نحتما ىتلا نآرقلا قلخ ةنحم اندجو ثلاثلا نرقلا ىلإ انيضم اذإو
 نم مهنمف «ناوريقلا ىلإ اهيف راوحلاو لدجلا لقتني قثاولاو مصتعملاو نومأملا روصع ىف ةنسلا
 هنإ - ةلزتعملا لاق اك - لوقي نم مهنمو ,ميدق - ةنسلا لهأ لاق اك - نآرقلا نإ لوقي
 ىبلغألا هللا ةدايز مايأ تثدح ةرظانم هتاقبط ىف برعلا وبأ ركذيو .ميدق ريغ قولخم ثداح

 هنإ لوقي ىربنعلاو ,قولخم ريغ هنإ اهيف لوقي ىرفعجلا ناك نآرقلا قلخ نع (ه١1711-20)
 عستاو .ةيلعلا تاذلا ىلع هيبشتلا ىف اريثك نولداجتي اوناك مهنأ برعلا ىبأ تاقبط ىفو .قولخم
 نولداجتيو اهيف نوعمتجي ةقلح مهانركذ نمم ةقرف لكل ناك ذإ ,ةبقع عماجب هلك كلذ ىف لدجلا
 ةبقع عماج ىف ءاضوضو ةبلج نم هندحي انوي لدحلا اذهب قنوقيشي ةنيللا .لها اكو .اريثك الدج
 - هومجرتم لوقي امك - قّرف» م848/ه3775 ةئس ناوريقلا ءاضق نونحس ىلوت اذإ ىتح
 : جراوخلا نم :اًقلح هيف اوناكو ءاوهألا لهأ درشو عماجلا دجسملا ىف مهنم عدبلا لهأ تاقلخ
 دقو «هيف اوعمتجي ال نأ مهرمأو . ..مهفيز نو رهظيو نو رظانتي .ةلزتعم مهعمو ةيضابإو را

 فصيل ىتح ,ةعساو ةيلدج ةكرح ناوريقلا ىف مهريغو ةلزتعملل عساولا لدجلا اذه حاتأ
 فيك نوفرعي نيذلا نيرظانملا نيلدجلا نم ناك هنأب دحاو ريغ اههتاقبط ىف ىنشخلاو برعلاوبأ

 انايحأ مهنايمسي امك وأ ةلزتعملا كلذب افصي ملو ,ةعطاسلا نيهاربلاو ججحلاب موصخلا نوعفدي
 مهتديقع نع نيلداجملا مهيملكتم رابك نمو .ةنسلا لهأ نم نيريثك كلذب نافصي لب نييقارعلا
 ةيمالكلا ةسردملا سأر دادحلا نباب روهشملا دمحم نب ديعس نامثع وبأ مهموصخل نيمحفملا
 هيلع بلغ :هتاقبط ىف ىنشخلا لاقو باهولا دبع ىنسح نسح ذاتسألا لوقي امك ناوريقلاب
 نع ٌبَْذلاو مالسالا نع عافدلا ىف ةدومحم فقاومو ةيرك تاماقم هلو ..ةرظانملاو لدجلاو مالكلا
 ةريثك سلاح هل تناكو ةنسلا نع نيلضانملا ريبك هنأب سوفنلا ضاير ىف ىكلاملا هفصيو «ةنسلا
 نسح ذاتسألا قوسيو .ناوريقلا لهأ نم نآرقلا قلخب نيلئاقلا (ةلزتعملا ديري) قارعلا لهأ عم
 نآرقلا قلخ ىف جشألا نب هللا دبع عم هيف رواحت اسلجم سلاجملا هذه نم باهولا دبع ىنسح

 ناوريقلا ءاهقف لادجل موطخملا سابعلا انا هيعاد: سنهم ها :كيرع :ظلد ال9.ةعطقو دتكسأو
 نم هريغلو هل ةنسلا لهأ نم ىّدصت نم ربكأ ناك ةيليعامسإلا مهتوعد ٌىدابمب مهعانقإ هتلواحمو
 هذه نم الاثم قوسنو سلاحي ةعبرأ هتاقبط ىف ىنشخلا اهنم لجس اسلجم نيعبرأ ىف مهتاعد
 ىف رمعو ركب ىبأ ىأ) لوضفملا ميدقت زوجي له موطخملا س ابعلا وبأ هلأس دقف .سلاجملا
 نإ مهيبن مه لاقو# :ىلاعت هلوق وه نآرقلا نم لاقمب هباجأف (ىلع ىأ) لضفألا ىلع (ةفالخلا
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 "تزل لو هنم كلاب قنا نستو انيلع فلل ]دل نوكي نا اولاق اكلم تولاط لكلا تعدت دق هللا
 ىلع هلضف هنأ ا #مسجلاو ملعلا ىف ةطسب هدازو مكيلع ةانطيفا دنا نا اق لالا نهد
 شيف لق, رم كلك لوسرلا نا وهو ةتسلا نه وزكذت رخا ليلدو ءهنم لضفأ نبلاو تلا
 - تحتو .تاولصلا مهب ىلصيو عاطيف ىهنيو رمأيو (مئانغلا) ءِّبْفلا مسقي ناكف صاعلا ّنب ورمع
 دادحلا قي نيعس ناك وحلا اذه لغو «هنه. لضفأ اعيمح اهو. معو ركب وبا نشيحلا ىف ةيدب

 كلذ ىلإ فيضيو «ةيوبن ثيداحأو ةينآرق ةلدأب اًسرخ اراوح هرواحيو موطخملا سابعلا ابأ بيج

 ناوريقلا ىفال ةنسلا ةديقع نع نيعفادملا نيملكتملا رابك نم هلعجي ام ةغماد ةيقطنم اججح
 قارعلا ىف ةركبملا بهاذملا تفرع ناوريقلا تناك اذإو .هعيمج ىمالسإلا ماعلا ىف لب .اهدحو

 عبارلا نرقلا ذنم راشتنالا ىف ذخأ ىذلا ىرعشألا بهذم تفرع اهنإف مهريغو ةلزتعملل

 نأ فورعمو 207 ةنس ىفوتملاو نيئدحملا نييروكذملا ىسباقلا نسحلا وبأ اهيلإ هلمح ىرجملا

 نيلئاقلا نيبو ةلطعم ناسنإلا ةيرح نأو ربجلاب نيلئاقلا نيب طسوتلا ىف ةقيقد تارظن ىرعشألل
 لبنح نبا لثم نم ةنسلا لهأ نيب اضيأو ءهتدارإ ىف ناسنإلا ةيرخو رايتخالاب ةلزتعملا نم
 هنع انثيدح ىف هبهذم انحضوأ دقو قولخم ثدحم هنأب نيلئاقلا ةلزتعملاو ميدق نآرقلا نأب نيلئاقلا

 ىمستلا قيقح نر كمت ةيتاوريقلا نييرعشالا رانك قمو د6قاثلا ىابعلا :رضعلا» انياتك ىف

 نب ركب ىبأ بحاص متاح نب نيسحلا نب هللا دبع ىبأ نع ناوريقلاب مالكلا ملع ذخأ ىاوريقلا

 ىفلسلا لاقو ,ةيماظنلا ةسردملاب مالكلا ملع اهب سردو دادغب ىلإ لحرو (ىرعشألا) ىنالقابلا
 ةئامعبرأو نيعبرأو ثالث ةنس ذنم مالكلا ملع سردأ انأ ىل لاق مالكلا ملع ىف هيلإ اًراشم ناك

 ناوريقلا ءاملع نأ ىلع - حوضوب - لديام تمدق ام لك ىف لعلو .م8١١1/ه 0117 ةنس ىفوت
 سماخلا نرقلا ذنم كانه ىرعشألا بهذملا معو ,ةيقرشلا ةيمالكلا بهاذملا عيمج اوبعوتسا
 .ىرجم ا

 (١!خيراتلا

 لوأو..خيراتلا ةباتكب ةيسنوتلا ةيقيرفإ لهأ ىنعي ةيمالسإلا دوهعلا ىف ىلوألا بقحلا ذنم

 نبال نامزلا جذوغأ ةمدقمو (سنوت .عبط) برغملاو برعلا ىبأ تاقبط نيلاتلا نيخرؤملا ىف عجار )١(

  ناميإلا ملاعمو نودلخ نباو (سنوت عبط) قيشر بادآلا ةيلك ةلجيو ىكلاملل سوفنلا ضايرو

 ةطاحالاو ىناجتلا ةلحرو ىجان نباو غابدلا نبال بجاحلا رفعجل ىدهملا ةريس ىف ةرهاقلا ةعماجب

 نودلخ نب ىيحي ىف بيطخلا نب نيدلا ناسلل ةرهاقلاب ةعوبطملا رذوج ذاتسالا ةريس ةمدقمو :
 ةلدألاو هملقب نودلخ نباب فيرعتلاو هخيرات ةمدقمو ىنشخلا تاقبطو ةوعدلا محاتتفا ةمدقم كلذكو

  ت-ةيصفحلا ةلودلا رخافم ىلع ةينارونلا ةنيبلا 2 ايقيرفإ خيرات باتك نم ىناوريقلا قيقرلا ةعطقو



 ب

 برغملاو ةيسنوتلا ةيقيرفإ ىلاو رجاهملا ىنأ ديفح .رجاهملا ىنأ نب ىسيع هب ىقتلن خرؤم

 ريغ دوقفم وهو .ةيقيرفإ ىزاغم باتك هلو ,ىرجهلا ىناثلا نرقلا رخاوأب ىفوت (ه١7 - ه6)
 سنوتو ايقيرفإ ءالع تاقبط ىف دجن ام وحن ىلع ةضيفتسم الوقن هنع نولقني هدعب نيخرؤملا نأ
 ةنس ىفوتملا ىبصحيلا ناسح ىبأ نب هللا دبع هدعب ىناثلا خرؤملاو .برعلا ىبأل
 ىفوتملا ىبلغألا هللا ةدايز نب دمحللو اهيورحو ةيقيرفإ رابخأ ىف باتك هلو مغ/ه
 ةنس ىفنوتملا ىناوريقلا ليكولا نب ىلع ىبألو .ةيبلغألا مهتلود ىف باتك م897/ه 3787 ةنس

 ىلع نب رفعجلو .ةدوقفم ةيخيراتلا بتكلا هذه لكو .ةيقيرفإ خيرات ىف باتك م559/ه٠

 لاقتنا لبق تبتك اهنأ نظي ىتلا خيراتلا بتك نمو ىمطافلا ىدهملا ةريس ىف باتك بجاحلا
 ةوعدلا حاتتفاو رذوج ذاتسألا ةريس ةرشابم مهلاقتنا دعب وأ رصم ىلإ نييمطافلا نييديبعلا

 ةخيراتلا بتكلا نمو .ىديبعلا ىناوريقلا نامعنلا ىضاقلل تارياسملاو سلاجملاو ةيمطافلا

 مساب باتك وهو ءابطألا نيب روكذملا روهشملا ىناو ريقلا بيبطلا رازجلا نب دمحأل باتك ةيديبعلا

 ىبأل سنوتو ةيقيرفإ ءالع تاقبط باتك ةمهملا بتكلا نمو .ةيديبعلا ةلودلا ديري ةلودلا خيرات

 هدعب ىقتلنو ,ءسنوتب روشنم وهو م144/-هاا ةنس ىفوتملا ىناوريقلا ميق نب دمحم برعلا
 م9ا1/ه١757 ةنس ىفوتملا ىنشخلا دسأ نب ثراحلا نب دمحمل ةيقيرفإ ءالع تاقبط باتكب

 بحاص ىناوريقلا قيقرللو ءتوريبب ىنانبللا باتكلا رادب اعم ناعوبطمو هفلاسل لمكم وهو

 باتك م١1؟9/ه 27١ ةنس لوح قوتملا زعملا هنباو ىجابهتصلا سيداب دهع ىف لئاسرلا ناويد

 سنوتب ىبعكلا ىجنم .د اهرشن هنم ةعطق ىوس دوقفم وهو .برغملاو ةيقيرفإ خيرات ىف مهم
 ميهاربإ نبا وهو ىبلغألا هللا دبع ةيالو ىلإ عفان نب ةبقع ةيالو نم عبرو نرق وحنل خرؤت
 قيشر نبال ىناوريقلا ءارعش ىف نامزلا جذومنأ باتك هدعب اناقليو ,ةيبلغألا ةلودلا سسؤم

 ركب وبا ةرضاعي. :.ناكو. .فاقنلا خيب منغ -فيدخ "ان وفف م517١٠/ه 2607 ةنس ىفوتملا

 ضاير :عيدبلا باتكلا هلو م07١٠/ه 549 ةنس ىفوتملا ىكلغملا هللا دبع ىبأ نب هللا دبع

 ] مهرابخأ نم ريسو مهكاسنو مهدابعو مهداهزو ةيقيرفإ و ناوريقلا ءالع تاقبط ىف سوفنلا

 نم رثكألا ىف ادمتعم ةلماك ةيقيرفأ ىف ىبرعلا حتفلا ةصق هلئاوأ ىف مدقيو .مهفاصوأو مهلئاضفو

 الصف درفي ءاهقفلاو ءالعلا نم ةقبط لك ةياهن ىفو .هل نيقباسلا نييناو ريقلا نيخرؤملا ىلع هتاياور

 مهأ نمو .سنوت ىف ىناثلا مسقلا عبطو ةرهاقلا ىف هنم لوألا مسقلا عبط .كسنلاو ةدابعلا لهأل

 ناوريقلا لها ةفرعم ىف ناميإلا ملاعم باتك هدعب ةيسنوتلاو ةيناوريقلا مجارتلا بتك
 دمتعي وهو م1117١/ه597 ةنس ىفوتملا غابدلاب فورعملا ىراصنألا دمحم نب نمحر لا دبعل

 ةمجرت هيفو هتمدقمو نامثع لآ تاحوتفب ناميإلا 2ىبأ نبال سنؤملاو (سنوت عبط) عامشلا نبال-

 .فولخم دمحمل ةيكزلا رونلا ةرجشو ءجارسلا دمحل >لهأ رئاشب ليذو ءجارسلل ةيسدنسلا للحلاو رانيد .
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 2 ىخونتلا ىجان نب ىسيع نب لضفلا وبأ تاقيلعتو تافاضإب هلمكأو ريبك دح ىلإ ىكلاملا ىلع
 هللا دبع ىناجتللو .اعم ناعوبطم ىجان نبا تافاضإو باتكلاو ماه ةي قوتملا
 ىبأ عم اهيف لوجت سنوتب ةعوبطم ةروهشم ةلحر م 07١17/-ه1/17 ةنس دعب ىفوتملا دمحم نب
 وهو سلبارط ىتح ابرغو بونجلا ىصقأ ىتح ةيسنوتلا دالبلا ىف هتنطلس لبق ىنايحللا ىبحي
 ايبدأو ايملع اخيرات ةلحرلا تحبصأ ثيحب اهدابعو اهءالعو اهفاصوأو دالبلا رابخأ نوني اهي
 ربلا دبع نب هللا دبع دمحم ىبألو .ىرجح لا نماثلا نرقلا علاطم ىف ةيسنوتلا نادلبلل ايعامتجاو
 نب ىيحيلو .ىربطلا لثم نينسلا ىلع بترم خيرات م7737١/-ه17 ةنس ىفوتملا ىخونتلا
 داولا دبع ىنب نم كولملا ركذ ىف داورلا ةيغب باتك م1778/ها/١8 ةنس ىفوتملا نودلخ

 هخيرات م0١2١ /ه8١4 ةنس ىفوتملا هيخأ نودلخ نب نمحر لا دبعلو .هنمز ىتح ناسملتب
 تامولعم اهو ةيبرغملا دالبلاو ةيسنوتلا ةيقيرفإب ربربلا نع ناءزج هبو «ربعلا» روهشملا
 علطي مل ةيبرغم رداصم نم هذخأل اهب درفني مهودو مهلئابقو مهبوعش نعو مهنع ةفيرط ةيخيرات
 نرقلا رخاوأ ىف ىفوتملا قاتنملا نباب فورعملا عامشلا نب دمحأ سابعلا ىبألو .هاوس اهيلع
  ةلودلا رخافم ىلع ةينارونلا ةنيبلا ةلدألا مساب ةيصفحلا ةلودلا نع باتك ىرجحملا عساتلا
 ةيدحوملا نيتلودلا خيرات باتك ىشكرزللو م107١/ه١81 ةنس رخاوأ ىف هفلأ ةيصفخلا
 ىذلا رانيد ىأ نبالو ,م16لا// ه5 ةنس ىلإ ةيصفحلا ةلودلا خيرات ىف هب ىهتنيو ةيصفحلاو
 نيسحلو .ءسنوتو ةقررفأ داخل ىف سنؤملا» :سيفنلا هباتك م13 /ه٠ ةئين ايعح.اك

 وهو نامثع لآ تاحوتفب ناميالا لهأ رئاشب ليذ م177/ه40١١1 ةنس ىفوتملا هجوخ

 سنو صخو .ةجابو رزوتو ةسوسو ةبرجو سقافصو ناوريقلا :ةريبكلا نادلبلا ءالعل تامجرت
 ماه ةنس ىفوتملا جارسلا نب دمحللو .اينيد املاع نيعبرأو نينثال اهيف ةمحرتلاب
 اهتابداو اهتاملعو ةسيئوتلا نذملا نع تيدحلاب هيف ىنعي ةيسنوتلا دايخ الا 1 ةيسديسلا .للحلا

 .ةسوس ةنيدمعي ائداب



 عرارارتصفلا
 ءارعشلاو رعشلا طاشن

 طيحملا ىلإ هويس ةحاو نم رصم ىبرغ ةدتمملا ىضارألا عيمج ىف ايدق نورشتني رب ريلا ناك

 ىلإ ةهدقلا تاغللاو سانجألا ءالع اهدر ىتش ةيربرب تاجهل نوملكتي اوناكو .ىسلطألا

 اسنج دحتت تاجهل ىهو .اهيب رغو اهطساوأ ىف ىديمونو ىضارألا كلت ىقرش ىف ىبيل : نيلصأ

 ناكسو ةسوفن لبج ناكسك ايبيل ىف ةقطنم ناكس نيب مهافتلا بعصي ثيحب اهنيب اهيف توافتتو

 رئازجلا ىف طسوألا برغملا ناكس نع الضف ديرجلا ةقطنم ةقطنم ناكسك ىسنوتلا ميلقإلا ىف ةقطنم

 .ةيب رغملا ةكلمملا ىف ىصقألا برغملاو

 رخاوأ ذنم هنودوري اوذخأ قدأ ةرابعب وأ ءسنوت لحاسب - انب م اك - نويقينيفلا لزنو

 نرقلا ىلاوح ةجاطرق ةنيدم ةيلاحلا سنوت ةنيدم ىبرغ مه اونوكو ,داليملا لبق ىناثلا فلألا

 نأ لا :امظعت انراضتع | زوو انقلسلا كج ةقطنملا ىف ةنيدملا كلت تبعلو .داليملا لبق نماثلا

 مهتغل ةقطنملاب اورشنو .داليملا لبق فاثلا نرقلا طساوأ ىف اهيلع اولوتساو نامورلا اهرحد

 سوميتبس وه |يظع اروطا ريفا ل ءاهوقنتعا نيح ةيحيسملا اهب اورشن اى ةينيتاللا

 لثم نيسيدقلا ضعب مهيدهت ا( ىطان166 ىلوبأ وه اعراب ايتاكو 5عملرصانو 5عنعطنو سو ريفيس

 قب اكأ اهعبتت تناكو ,ءلاوط نورق ةتسامو رل ةعبات ةقطنملا لظتو .1ءنانءم نايلوترت

 قطانملا كلت لك ىف دوست ةينيتاللا لعج ام ,ىسلطألا طيحملا ىلإ ةقرب نم ىقيرفإلا لحاسلا

 سنوت ىف ربربلا نم نوريثك رطضا كلذلو نيدلا نوئش ىف وأ ةيمسرلا مكحلا نوئش ىف ءاوس

 لادناولا اهزن دقو .ةباتكو اثدحت اهونقتيو ةينيتاللا اوملعتي نأ ةيب رغملا ميلاقألا نم اهريغو

 ىلإ نارمعلاو ةراضحلا رهاظم نم اهب ام لك نورمدي ماع ةئام اهب اولظو 654 ةنس نوينامرجلا

 ةرطيسملا ةغللا ىه تلظ ةينيتاللا نأ ريغ ةينانويلا اهب رشنت تلواحو ,ةطن ةطنزيب مهنم اهتعلخ نأ

ةصاخو ةلوادتم ةليلق ريغ ةرتف تلظو ,برعلا اهحتف نأ ىلإ نيدلا نوئش ىفو ةنسلألا ىلع
 ىف 

 ىسنوتلا ميلقالا ىبونج ةصفق ىف ةنسلألا ضعب ىلع ةيح لازت ال اهارنو .اهيلاوح امو ةجاطرق

 نحل
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 نإو .هتلحر ىف 0000 0 كلذ نع انثدحب 8 درعا 5-5 0 0 ُْق

 تالا ةرضحتملا ةيقينيفلا ةغللا اهيف قاع ىلا ةلواطتملا نورقلا نم مغرلا ىلعو

 نم ريثك اهنقتأو ميلقالا اذهب ةرضحتملا ةينيتاللا اهيف تشاع ىتلا ىرخألا نورقلاو ىسنوتلا
 2 يا ولا راي و واوعا و

 ربربلا اهثدحتسا فورح اهل حبصأ ثيحب نيقينيفلا مايأ ةرضحتم ةغل ىلإ - رخآ ميلقإ

 فرعتلا هنم نكمي ةيربربلا مهتغلب ىباتك رثأ ىأ مالسإلا لبق اوكرتي م مَ نمو ءاهب اهتوبتكي
 ,ةينيتاللا تاباتكلاو بتكلا ىلإ هتفرعم ىف برعلا عجر دقو ,ميدقلا مهخيرات ىلع قيقدلا
 ةيقينيفلا ةغللاب هبتك ررحي نييقينيفلا مايأ ىربربلا ايديمون كلم كلم لانييسار قست اننا فلذا لكل اممو
 نكت ملف“«ةيقيرغإلاوأ ةينيتاللاب هيتك ررحي نم نامورلا مايأ اهكولم نيب دجن اى .ةجاطرق ةغل
 نوفرعي ربربلا نم نوريثك ناكو ةيراضح ةغل نذإ - ىمالسإلا ىبرعلا حتفلا لبق - ةيربربلا
 ريقو نسناوت ىف ةبرعلا ايل لو ايهلهأ ةنسلا لياَرت ناتغللا تذخأ دقو انفلسأ اى ةينيتاللا
 ةرهاصملا قيرط نع برعلاب مهطالتخاو مالسإلا ناكشلا قانتعا عم برغملا ميلاقأ نم سنوت
 نم يرعتلا قاع رسا كلذ < اهئاكس ناك ذإ ءاهولزن ىتلا ندملا ىف ةصاخو ءمهعم ةشياعملاو
 هريغو ىسنوتلا ميلقالا ىف نودعي اوناكو .ىداوبلاو داجنلاو لابجلاو ةيفيرلا ىرقلا ناكس
 نيسمحخو ةئام وحن نييسابعلا دهع لئاوأو نييومألا دهع ىف نيحتافلا دونجلا ددع غلب دقو .فالأالاب
 ىف نيحتافلل - محلا ءاتتلاب س٠ رك لع امو ,لافطألاو ءاسنلا نم مهقفاري اك كرم ىو افلأ

 أ نوقرشتسملا لواحي (ى .حوتفلا مئانغ نوعمج ةازغ اونوكيدل مهنا لوألا ةيمالسإإلا دوهعلا
 ىسنوتلا ميلقالا ندم نم نوريثك - نتج سو نقلل نيدلل نيرشان اوناك لب ,مهوتعني
 ةساحو ةيمحت هللا قيد ىلإ .نوعذدي ئذاوبلاو لابخلاو ىرقلا ىلإ - ةيبرغملا ميلاقألا نم هريغو
 .ةغلاب

 بوعش ةنسح ةلماعمو حماستو ءاخإ نم وعدي امو ةيماسلا فينحلا نيدلا ميلاعت تلعج دقو
 رصتعت تناك ىتلا ةفلاسلا ممألا ملظ مهلهاوك نع عفري هوأر امدعب ةصاخو ءهيلع لبقت ربربلا
 ىلإ - ندملا ىف ةصاخو - ربربلا عفد امم ؛ةحدافلا بن بئارضلاب مهقهرتو مهدالب تاريخ اهسفنل
 ف مالسإلا تقتتعا - ةبروأ ةليبق ىه - ةيربرب ةليبق نأ انب مو فينحلا نيدلا ىف لوخدلا
 ريثك ظفح ىلع نولبقي اوملسأ نيذلا ربربلا : ناكو .ةرجهلل ٠١ ةنس ىلاوح مدان ب هين دهح
 , هسيتاتك قى كلذ نونقلتي اوناكو ,ةيوبنلا ثيداحألا ضعب راهظتساو ميكحلا ركذلا ىأ نم
 مب نيريثك تاقلح ىف هنونّملتي اوناك ايك ,ةريبكلا ىرقلا ضعبو ندملا ىف اعيرس أشنت تذخأ
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 هل نيحراش نآرقلا نسنقتا ضع ىناثلا ]ؤملعت نأ نيلواحم تاصنم دجاسملاب نولتعي اوناك

 ىف نوريثك ذخأو .فينحلا نيدلا ميلاعت نم بناوجل ضّرعتلا عم ةيوبنلا ثيداحألا ضعب

 .ةفاقثلا نع ثيدحلا ىف انب رم اك ميكحلا ركذلا ظفح ىلإ نوعسي لابجلا حوفسو ىداوبلا

 هظفح ىتح هتقطنمب نيراملا برعلا دونجلا هيف هتعجارمو نآرقلا ظفحب َنتْكَمَي نب رمع فغشو

 .هةعيمج

 اهزن نم قيرط نع اعيرس برعتلا ىف تذخأ - انفلسأ اك - ةيسنوتلا ندملا نأ دكؤملا نمو

 رظتنت مل ىهف «ىناثلا نرقلا نم اًرطشو حتفلا دعب ىرجه لا لوألا نرقلا لاوط برعلا دونجلا نم

 فصتنم ىف عفان نب ةبقع اهأشنأ ىتلا ناوريقلا نأ هيف بير ال امتو .برعتلا اهل متي ىتح اليوط

 ىف اهتعبتو , ءاهئاشنإ ذنم ةصلاخ ةيبرع تناك هشيجل اًركسعم نوكتل ىرجهلا لوألا نرقلا

 رمل :ناثلا نرقلا#و اليوط« ىضخ ال تيحب» ساقو نسقافضو ةفؤسو سنون ندع يرعتلا

 سانلا ىلع بلغي لظ دقف لابجلاو ىداوبلاو لخادلا ىف امأ ,ةصلاخ ةيبرع اندم حبصت ىتح

 .ةرجهلل ىلوألا ةعبرألا نورقلا لاوط ةيربربلاب بطاختلا

 لامكإ ىف ىسنوتلا ميلقإلا ذخأي ىتح ةرجهلل سماخلا نرقلا فصتنم ىلإ لصن داكن امو

 | رصنتسملا ىمطافلا ةفيلخلا رمأب حايرو ةبغُّرو ميلسو لاله لئابق نم تاجوم هتحستكا ذإ ,هب رعت

 هدالب ةيعبت هعلخل هنم اًماقتنا ىجاهنصلا سيداب نب زعملا ةلود ىلع ءاضقلل - رم امك - ةرهاقلاب

 لهأ بهذم ىلإ ىسنوتلا ميلقإلا ةدوعو هلالقتسا هنالعإو ةيعيشلا ةيليعامسإلا ةيمطافلا ةلودلل

 نأو ةيدهملا ةنيدع ماقملل اا عم هئجلت نأ ةفيثكلا ةيودبلا تاجوملا هذه تع اطقنتاو .ةنسلا

 فصن وحن نوغلبي اوناكو ءهيداوبو هلابجو هنايدوو هندمي ىسنوتلا ميلقإلا لكو ناوريقلا حاتجن

 نيدلاو ةغللا ىف ةبورعلا مات اًيبرع اًبعش نيبعشلا نم نّوكتو ربربلاب اوجزتماو ةمسن نويلم

 مهلجرو مهليخو مهلبإب دالبلا اوحاتجاو ,سارعألاو متآملاو قالخألاو تاداعلاو معطملاو ىزلاو

 هفارطأو ىسنوتلا ميلقإلا ءاحنأ لك ىلإ اولمح كلذ لك عمو ,نينسلا نم تارشع اهتاريخ اوبهنو

 قتح «مهترهاصمو مهب جازتمالا قيرط نع اضرف ربربلا ىلع اهوضرفو ةيب رعلا ةغللا ةيئانلا

 مهنإ ةيسنوتلا ةيرب ربلا ةراوه ةليبق نع - ىضاملا لصفلا ىف انب رم اك - نودلخ نبا لوقيل

 لبإلاو ليخلا بوكرو مايخلا ىتكُسو ةغللا ىف (ميلسو لاله ىنب) ةعجانلا دادع ىف اوراص»

 ربربلا ةناطر اوسن دقو ,مهالت ىف فيصلاو ءاتشلا ىف نيتلحرلا فاليإو بورحلا ةسراممو

 تاجوملا هذه لضفب - اوحبصأ دق مهف «مهنيب قّرفي داكي الف برعلا ةحاصف اه اولدبتساو

 بو رح ا ةسراممو لبالاو ليخلا بوكرو تاداعلا ىف ابرع - ةبغزو لالهو ميلس ىنب نم ةيودبلا

 نبا لوقيو .قالخألاو كولسلاو حارتالاو حارفألاو معطملاو سبلملا نم كلذ ىف قاسني امو

 نع رخآ عضوم ىف لوقي هارنو ,ىحصفلا اهئاكم تلحو مهتنسلأ تلياز رب ربلا ةناطر نإ نودلخ
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 اولعو ترعلا :تاقلي اوملكتو .مجاعألا ةلاطر [وسنو.:< بارغألا غمد اودبت » مهنإ ةراوه
 ] .«مهاوحأ عيمج ىف مهراعشب

 نم هعيمج ميلقإلا برعت لب .ىسنوتلا ميلقإلا ىف اهدحو برعتت وأ ةيسنوتلا ةراوطي ديس لوي 7
 ديزي لب نرق لالخ ىف برغلا ىصقأ ىلإ قرشلا ىصقأ نمو بونجلا ىصقأ ىلإ لامشلا ىصقأ .

 . ةيبرعلا له نكلو ءىلع نب نمؤملا دبع ةيبرغملا نيدحوملا ةلود ميعز ميلقإلا ىلع ىلوتسا نأ ىلإ

 ةجراد ةيبرع ىه وأ ىحصفلا ىه ىسنوتلا ميلقإلا ىلإ ةبغزو ميلسو لاله لئابق اهتلمح ىتلا
 تناك ةبغزو لالهو ميلس نم لئابقلا نأ انيأر ةحص ىلع لديو .ىحصفلا اهنأ حجرنو ؟ ةيماع
 ةفيلخلا ىأرو ةرجهلل ٠+" ةنس رصمو ماشلا ازغ نيح ىطمرقلا مصعألا ءاول تحت توضنا دق

 ىمطافلا ةفيلخلا هدعب مطوحو ءرصم ديعص ىف اهزني نأ - هحلاص نيح - زيزعلا ىمطافلا
 اهردنصم ةيرعلا زينا كناكو: ءافئليما [4 ىنميذات- نييوعلا تول نفت لإ نضتتسملا
 لوقي ذإ حاحصلا همجعم ةمدقم ىف ىرهوجلا ةداهشب ىحصفلا ىلع نوظفاحي اهناكس لازي ال

 ةيعد هباتك ىف ىؤرخابلا دجتو :رضمو ةعيبر ةالب ق فوط هنإو :ةهفاشم اهلهأ نع ةغللا دحأ هتإ

 ىتش ةيدجن لئابق نم نيريثك ءارعشل مجرتي ىرجملا سماخلا نررقلا فضتنمب ف فلؤملا رصقلا
 لالهو ميلس ىنب ةرداغم دعب ةيح لازت ال تناك ىحصفلا نأ ىلع لدي امم .مهراعشأ نم دشنيو
 ىنميلا ةرامع نإف .كلذ دعب انورق ةيبرعلا ةريزجلا ىف ةيح تلظ اهنأ ودبيو ,نرق وحنب ةريزجلل
 ىف لابجلا لهأو ىداوبلاو ةماهت نأب - ةلسلسلا هذه نم سماخلا ءزجلا ىف انب رم اك - دهشي

 .مهمالك ىف نونحلي الو ىحصفلا نوملكتي اوناك - ىرجهلا سداسلا نرقلاب هرصعل - نميلا

 سنوتو ايبيل ىلإ اهتكرتو رصم تلزن يتلا لالهو ميلس ىنب لئابق نأ -نذ ذإ- هيف كش ال اممو
 , .عطنت اتناك امغإ: .ةيفاغ ةيبرزغوا ةذل وف ةيب رع قطنت نكت مل برغملا دالب نم امهءاروامو

 . رعشب هيأر ىلع الدتسم مهتيب رع ءافص ىف نيثحابلا ضعب ككشتي نأ أطخلا نمو ,ةحيصف ةيب رع
 ىف فلتخي ىبعش رعش ىف ىلالطلا ديز ىبأ تارماغم ىكحت ىتلا ةفورعملا ةيلالطا صصقلا
 ديفا ىرع اع الطف ةحاصقلا لماكلا ىرعلا نعشلا ةغايض نع.- اًريتك وأ اليلق ت.هتغايط:

 ةيبعش تاجط تذخأ نيح ,ةرخأتم روصع ىف أشن صصقلا اذه نأ ريغ .بارعإلا للخ نم
 :دحأل ةنيدب ةديصق دقني قودلغت نبا نجت نأ انيآرديؤي ام: :اهريكو:سنوت لهأ ةنسلا .ق غيشت
 نب نانع وهو .ةسوسو سباق نيب ام ىلع ىلوتست تناكو .ءميلس ىنب نم فوع ةليبق ءاسؤر
 تيقن قلع هلق ودل نق نو وودصلا نضوا نقف ةيصقملا ةلودلا سيرت ايركذ وبأ ناكو ربا
 ءارحص ىلإ  هتليبقب لحرف رباج نب نانع ايركز ىبأ نم كلذ تكعاو قرا كراعم اينبن

 اهيف هبتاعي ةديصق ايركز ىبأ ريزو نيسحلا ىبأ نب دمحم هيلإ بتكف (رئازجلا) طسوألا برغملا .
  نانع هيلع درف .ة ةيناث ةديصق هيلإ بتك مث .هيلإ ةدوعلا ىلإ هوعديو ,هئابأ نطو نع هترجه ىلع

 :هلوق لثب بورحلا ىف هتليبق ةلاسب نع ثدحتي اهيفو .هنطوم قارف نم هيلإ رطضا امل انوزح
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 نضاوخ .ناتع لح لح كنار يرقي نم يللا اهل[ كو

 رتابو 1 ماسح لكي انقلا ٌعَرَقت انقلاو اهاغو ضوخن

 ىررقلا قم لوألا ةفصتلا لإ عجرتو ءامات ابارعإ ةبرعم ىهو ,نيتم لزج ةديصقلا حسن

 لئابق ابلاغ اهلثمو - ميلس لئابق نأ ىلع - هوجولا ضعب نم - لدي دق امم ىرجهلا عباسلا

 نب نانع رصع ىتح قطنلا ىف بارعإلا للخ اهباصأ الو ةحاصفلا اهتنسلأ ليازت م - لاله
 ةيبيللا ةقرب لها نع هتلعبرب قب ىرديعلا ءاكش ام + ةوهولا نعي نم ت'انرآر دق دقو .رباج

 .ءاحصف اضيأ زاجحلا برغو : :لوقيو .هانعمس ىبرع مالك حصفأ نم ةقرب برع مالك» نأ نم

 رخاوأ ىف( نآلا منو «مه ريعب مهمالك طلتخي ملف ءمهيلع سانلا دورو رثكي مل ةقرب برع نكلو

 بارعإلا نم نولخي الو ,ليلقلا الإ مهمالك نم دسفي مل مهتيب رع ىلع (ىرجه لا عباسلا نرقلا

 اك اهعمس مهمالك نم ةلثمأ ىردبعلا قوسيو .«نوبرعي ام ىلإ ةفاضإلاب هل ردق ال امي الإ

 ظافتحا - ىيأر ىف - بارعإلا اذه اياقب نمو .بارعإلاب هنمز ىتح نوظفتحي اهيفو اهاور

 ىسلوتلا ميلقالا' نم ةيونخكلا ىحاوتلا ىف .سريغو .بوقعي ةالوأو .قيقارلاوب ديماحملا :لئابق

 «نلزغيو نلكأيو نبرشي نيواسنلا» :نولوقيف ءمهمالك ىف ةوسنلا نوني - مويلا ىلإ -

 .باهولادبع ذاتسألا لوقي اك نيتيبيللا ةقربو سلبارط ىحاون ىف رشتنت نونلا هذه لازت الو

 ميلقإلا ىف ندملا لهأ ةنسلأ ىلإ اهقيرط ذخأت م ةيب رعلا ةيماعلا نأ تمدق ام لك ىنعم سيلو
 نم اهريغو رصم ىف طاطسفلا لثم اهلثم ندملا هذه نأ نونظملاف ءرخأتم تقو ىف الإ ىسنوتلا
 ةيلاخو .ةيلحملا ةيرب ربلا ظافلألا نم ليلق ريغ اهب ةيماع ةغل ةركبم تمدختسا ةيبرعلا ندملا

 ةيماعلا هذه نأ ودبيو .تاملكلا رخاوأل نيكستلا ةسمتلمو تاكرحلا نم ةففختم ,بارعالا نم

 ىحتاف نأو ىرجه لا ثلاثلا نرقلا لئاوأ ذنم ةنسلألا ىف عيشت تذخأ ةيسنوتلا وأ ةيناوريقلا

 نيح ةطلام ىلإ اهولمح (ى ءاهيلإ اهولمح ةرجهلل ١1١١ ةنس نييسنوتلاو نييناو ريقلا نم ةيلقص
 ةنس ىتح اهنومكحي اولظ دقو ,قينارغلا ىبأ ىبلغألا ريمألا دهعل ةرجهلل 700 ةنس اهوحتف

 تحت اهب نوملسملا لظو ,ةيلقص بحاص ىدنامرونلا راجور مهنم اهعزتنا نيح ةرجهلل 6

 روطاربمإ ىناثلا كيرديرف اهتحرابم ىلع مهربجأ نأ ىلإ اماع نيتسو ةئام وحن دنامرونلا ءالو

 ,ةصلاخ ةيحيسم ةطلام تحبصأ ذئنيح نمو ءانب ّرم اك ىصفحلا رصنتسملا دهعل 541/ ةنس ايناملا

 ناك ىتلا ةيب رعلا ةجهللا نم ةقتشم ةيطلام ةيب رع ةجه مهتايح ىف نولوادتي مويلا ىلإ اولظ دقو

 ىف ةجهللا هذه ءاقب نإ» :باهولا دبع ىنسح نسح ذاتسألا لوقي قحبو مهؤابآ اهمدختسي

 ىف قيمعلا اهخوسرو ةيب رعلا ةغللا ةيويح ىف ةغلاب ةزجعمو ةيوق ةجح لب ,ةبيجع ةرهاظل ةطلام
 تبقاعت دق ةلحنلا ةيحيسملا ةريزجلا هذه ىرت الأ .لايجألا نم اهب ملكتي نم سوفن ةرارق

 ىلع اهلهأ نولمحي ول اودوو زيلجناإلا مهرخآ .ةددعتم لودو ممأ - نورق ةينامث دنم - اهيلع
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 الخ ةريرغلا نم هدم: اج نع طن اك ىوبطل الا نشرت هنللذ ل اني لف :مهقتل بظاقعلا *
 ظ ١  .«بابلألا ىلوأل ىركذل كلذ ىف نإو .فلس نع

 نيف تشنشم نأ للا يلام ةيلسابلا قدما زدقاووتنلا لها ةفسلا له ةتاس ةيفاخلا تلظو
 ةنوقحازلا .ىطم:كقو «ةنيبلسلاو ةيلالما ةقضدلا .ئيرجملا نيساخلا خرتلا تفصح قل اهتيغ

 ىلع لمع ام ناكو .ةيبرعلاب دهع اه نكي مل ىتلا ةيئانلا فارطألاو ةديعبلا قطانملا نوب رعي
 عباسلا نرقلا لئاوأ ىف هيلإ نييسلدنألا ةرجه ةفحزلا هذه دعب ىسنوتلا ميلقإلا ىف ةيب رعلا رشن

 ىقرش لهأ ءالجب (سنوت) ةيقيرفإ ىف تّحص ةيبرعلا ةكلم نإ» : نودلخ نبا لوقي ذإ ىرجملا
 ىلإ لصن ال اننأ ىلع .عباسلا نرقلا لئاوأ ىف ناك ءالجلا اذه نأ فورعمو «اهيلإ سلدنألا

 نييلالهو نييميلس ءارعش نع هتلحر ىف ىناجتلا انثدحي ىتح ىرجحلا نماثلا نرقلا لئاوأ
 . +3 نقلا اذه. رخارا ىق ةودلخ نبا لاطاو: هيلا فلا :قومسيو «ةلوجلملا بهراصتاب اورهتتا

 ةنسلأ ىلع عاش نحللا نأكو .ةيب رغملا دالبلاو سنوت ىف نيلاوقلا بارعألا ءالؤه نع ثيدحلا
 ىف رخأتو ءاحنألا ضعب ىف خيراتلا اذه قبس امبرو .ىرجحملا عباسلا نرقلا ىف اًعيمج بارعألا
  ىذلا لصفلا ىف نودلخ نبا لوقيو .انب رم اك ىردبعلا ةداهشب ةقرب برع لثم ىرخأ ءاحنأ
 رئاس ىف دهعلا اذه رعشلا نوضرقي مهنإ» :هدهعل راصمألا لهأو بارعألا راعشأل هدقع

 رعشلا بهاذم ىلع ةلمتشم تالوطملاب هنم نوتأي نوب رعتسملا مهفلس ناك ام ىلع ضيراعألا
 ىف ةدوجوم هنونفو رعشلا بيلاسأو» :لوقي مث «ءاجطلاو ءاثرلاو حدملاو بيسنلا نم ةضارْخأَو
 ةفوقوم (مهراعشأ) مهتاملك بلاغ نإف ؛ملكلا رخاوأ ىف بارعإلا تاك رح ادع ام هذه مهراعشأ
 تاكرحب ال مالكلا نئارقب ربخلا نم أدتبملاو لوعفملا نم لعافلا مهدنع زيمتيو ءرخآلا
 نابسإلا نم اًهلتحا نم ةغلب نودلخ نبا دعب رثأتت ةيسنوتلا ةيماعلا هذه تذخأو .«بارعإلا

 ضعب ةيسنوتلا ةيماعلا توتحا كلذبو ءاهخيرات نع انثيدح ىف انب رم ام وحن ىلع كرتلا نمو

 .ميدق نم اهب تجزتما ىتلا ةيربربلا ةناطرلا اهتمدقم ىف تاناطر

 ىرجهللا عباسلا نرقلا ىف ىمادقلا نييسلدنألا نيرجاهملا نأ ظحال نودلخ نبا ناك اذإو
 ىلع - دعب ايف - ٌبصنت هتظحالم نإف ةيسنوتلا ةيبرعلا ةكلم ىف اشاعتناو احور اوئب
 ,شاعتنالاو حورلا سفن و 1 رجلا نقش سوانا جيرقلا قنا: نيستا زنالا ني وع اهلا
 نمو .ةيقرشملا ةيب رعلا دالبلل مهمكح ىف نيينامثعلا قفار ىذلا ىبدألا دوكرلا نيبو اهنيب اولاحو
 ىداوبلا ىف عيشت دخلا تاني ره اك دع ىناتلا اذ ادت ةيباج ةقل كانه تناك ديا لكما
 نم هنأ ريغ .تاهجلا ضعب ىف كلذ لبق امبرو ءىرجهلا عباسلا نرقلا ذنم ةديعبلا ءاحنألاو
 ةغلو فينحلا نيدلاو ميركلا نآرقلا ةغل اهنأل ءاهيلع ةدايسلا ائاد ىحصفلل ناك هنأ دكؤملا
 .ةيرثنلاو ةيرعشلا هعئاورو بدألا ةغلو .هعورف فلتخمب ملعلاو ةفاقثلا



 9 هلا (1)د 2.

 0 أم وه 0 ريغو ناو ريقلاب نسوا مياقإلا ىف ىف دشني رعش لوأ 3 نا 0

 بابشلا هنع نقلت هيان رمال 0 وحلا هذه 3 كاك .ىرجملا ىناثلا نرقلا فصتنم
 0 :ةودشتاو دور مم مه ريغل امإو هومظن امث مه امإ رعشلا اهريغو ناو ريقلا ْق ىقي رفالا ٠

 راطخلا وبأ مهل تمجرت ْنَم ءامدق مون ةيالزوأ ةدايقب مهنيب رهتشا نمي الإ مهنم مجارتلا بتك

 ةةلوو «ناوريقلا نى: ةئارقا نيب ابنا اسرافوب اهرفس ا رعاش.ناكوب «يبلكلا ارش“ ني ءاسملا
 اهنع لزعو ةرجهلل ١؟6 ةنس سلدنألا كناوعر ااعوا ىلاو ناوفص نب ةلظنح

 ءاَريسلا ةلملا دباتك قيابألا ىناددل نيقناو ءابم قرت ام ناعرسو تاوزنقلا لإ داعق ١8 ةقن
 هيفو ىقفاغلا ديج قزف ناهس ةنفا ىنب دهع ىف اومدق نيذلا دنجلا ءارعش نمو .ةعيدب اراعشأ

 ةفرعم ىلإ :مهغلبأو سانلا نسحأو .هرصع ىف برغملاب ةبطاق برعلا سراف» :رابألا نبا لوقي

 وهو ةرجهلل ١7١ ةنس ىفوت هنإ لاقيو ءاهراعشأو اهعئاقول ةياورو ءاهرابخأو برعلا مايأي

 :لئاقلا
 2 ا < 9ت اع و 2 هٌّ؟ء و

 ىدغسلا تباث نب مكحلا سابعلا ىتب دهع ىف ناوريقلا ىلإ اومدق نيذلا دنجلا ءارعش نمو
 . ثعشألا نب دمحم شيج ىف ةيقيرفإ مدق .روهشملا ىلهاجلا رعاشلا لدنج نب ةمالس ةلالس نم
 داوق نم حبصأو .ناوريقلا ىلاو ىميمتلا بلغألل انوعو ةثاغإ روصنملا دهعل ١854 ةنس ىعازخلا
 ءارعاش بلغألا ناكو ءاراح ءاثر هاثر ةرجهلل ١6١ ةنس بلغألا دهشتسا اذإ ىتح .هشيج

 رفعج وبا اهالوف ,كراعملا ضعب ىف دهشتساو .ىبلهملا صفح نب رمع هدعب ناوريقلا ىلوتو

00 

 نبال نايعألا تايفوو جارسلا ريزولل ةيسدنسلا 0 ءاريسلا ةلحلا نيلاتلا ءارعشلا ىف رظنا )١(

  ةمدقمو ةيجاهنصلا ةلودلا ماكح مجارت ىف ناكلخ نبال ناوريقلا ءارعش ىف نامزلا جذومنأو رابألا

 .هخراتو نودلخ نبأ هسق) ةديرخلاو ىراذع نبال برغملا نايبلاو قيشر

 للحلاو (ىناهيصألا دامعلل - برغملا  ءارعش 1
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 ىلإ ١64 ةنس نم اهيلع ايلاو لظو ءاحّدمم دوجلا ىف ةياغ ناكو ىبلهملا متاح نب ديزي روصنملا
 .هنمز ىف ةغللاو بدألاو رعشلا تائيب نم ةريبك ةئيب ىلإ اهب لوحتي نأ عاطتساو ١7١ ةنس هتافو

 قرشا مرك فصو ىف هلوق هرعش فيرط نمو ءاديجم ارعاش ناكو

 "!ٌكلطني مث اليلق اًماملالإ انتقّرْخ ٌبورضملا مهردلا فلأي ام

 ىف هل اليمز هذختا ؛بايرلا ميت نم :ىميتلا نانس نب رمعملا هتبحص ىفو ناوريقلا ءاج دقو
 اهرابخأو برعلا مايأب سانلا ملعأ ناك» :رابألا نبا لوقيو .رابخألا فئارطب هسنؤيل ةقي

 مجرتيو «برعلا خحافو نم اهريغو نافطغ برح ةيقيرفإ لهأ نشا دلع :اهراعنشاو اهعئاقوو

 تاكو. رماع قي دما حو ةزه هداقحا نفل ردو وهزاهشا نكي نك ديور رماع هبال رابألا قبا
 ىف بلهملا هدج ىلع اميدق اودفاوت امك ديزي ىلع دوفولا ىف رعاش ريغ قباستو :اًقيرظ ااينذا

 هلاوتي هيف. نوهشلا ىتابعلا رضاقلا .ىفرلا ةعيبر. مو :ةاسارخ

 ىطالتعملا هُيذآ ىف تكلاجت ُهَصْوَح كَسفن َتفلك نإ رحبلا وه

 ءارعشلا نمو ,ةعبدب هر حئادم هيف هلو ,ىسابعلا رصعلا ىف اهترهش تراط ةديصق ىهو

 2 :لوقي هيفو لدا رن ناو ريقلاب هيلع اودفو نيدلا رابكلا

 فرتسلا ..تناو اينتاب .كاويبفا هجردللا وأ ةهزكا ..عاتإلا اذإو

 ةطيوو: ل ولا نيالؤددلا» تيب .قءقاك اهلك ةغئازلا ةذيضقلا هذه :لغ ءاطعأ هنإ' لاقت

 اهوح فتلاو اليوط ناوريقلا ىف هدنع اماقأ دقو ,ىناغألا باتك ىف ناتلصفم ناتمجرت ىقرلا
 نم هيلع دفو نم نيب هتمجرت ىف ناكلخ نبا ركذو .اهيرصاعم رعشو امهرعش اههنع نووري اهبابش
 :ةلردمب لام. يلع :قخا :ةناوع نمعتلا ريتقملا ءارهقلا

 طقف ءارعشلا هتمصاع ىلإ بلجي مل متاح نب ديزي مرك نأ نييوغللا نع ثيدحلا ىف انب ٌرمو
 دق فل اك وج يفعل ةيففر:ةيديصن :نيج شوب: لدم نيرون ةادينلا نمي هلع اهنلإ يلج لب
 حامرطلا نب ةماصمصلا نب نامأ مهنم .ءءارعشلا نيملعملا نم ةفئاط ناوريقلا ىف أشنت تذخأ

 ةفرح هيبأ لثم ميلعتلا ذختاو ىرجهلا ىناثلا نرقلا لئاوأ ىف ناوريقلا لزن دق ناك هابأ نأ ودبيو
 ' ناوريقلا بايش فكعي .ملعم هرصاعي ناكو .«ةغللاب املاع !رعاش ناك» :ئديبزلا لوقي هيفو.ءدل
 لوقيو ءةناَوَع نب ضايع وه .بدألاو ةيبرعلاو وحنلا نوذخأي اك .هنم رعشلاو ةغللا ذخأ ىلع
 ىناثلا نرقلا نم ىناثلا فصنلا ىف وطخن داكن الو .هيف دوجيو رعشلا مظني ناك هنإ ىديبزلا

 انبايث ديري :انتقرخ )١(
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 ةماصمصلا نب نامأ لاثمأ نم نيدفاولاو نيميقملا نييوغللا لامعأ ىرن ىتح ىرجهلا
 رمثت ىقفاغلا ديمح نب ناميلسو ىميمتلا نانس نب رمعملا لاثمأ نم ةاورلاو بيبح نب سنويو
 ىف صصختلا مهنم نوريثك بلطيو ةيبرعلا ةرطف مهسوفن ىف خسرت بابش ىف ةريثك ةعئاي ارامث
 لاثما نم .قارعلاو زاجحلا ىف اضيأ لب ءبسحف سنوتو ناوريقلا ىف هتذتاسا ىلعال هقفلا

 ىلإ أطوملا باتك ةرم لوأل لخدأ ىذلا دايز نب ىلعو ارعاش ناكو دايز نب نمحرلا ديع
 قبَعَرلا مناغ نب هللا دبعو خورف نب هللا دبع هرصاعي ناكو ١87 ةنس ىفوت دقو .برغملا

 .ناروهشملا نايناوريقلا ناهيقفلا

 ةبلاغألا ةلود اهب نوكو ١85 ةنس ناوريقلاب لقتسا بلغألا نب ميهاربإ نأ نم مغرلا ىلعو
 مغرلا ىلع ءىضاملا لصفلا ىف انب رم اى ةيفاقث ةضهن اه تققحو نرق نم رثكأ اهب تلظ ىتلا

 ابلاغ نونعي ال مجارتلا باحصأ لظي ذإ .ةحضاو انل ىءارتت ال اهب رعشلا ةضهن نإف كلذ نم

 كو ل ل ا ا

 ناو ريقلا ىلإ هدحو راسو هتجوز قراف دق ناكو ءاهب جوزتو رصمب اشن دق ناكو .رخفلا ىف اراعشا

 :نست اف اهنلإ نفك

 يبدع اتتاذ٠ قتلت كرك ذربألا ارش تروا اليم ترتسم
 0 , ع 2 0 و ًٌ ه7

 ىقنتعم توملا ناك موجنلا ىعرا ابقترم :تباالا .كتركذ لو

 ةمور ىلع 0 0 وهو -١85( ؟1؟5) 0 دمحم سابعلا وبأ رمال هديفح 0

 5 لثم نم ا هبسنب اهيف رخفي 0

 اياجتلا نيم يسلب خبات ىسفنب ومسأ ىذلا كلملا انأ
 اباوثلاو ةماركلا اهحنمأو ىّْرِع حانججب قريشع ّلظأ

 ىف ةعيدب راعشأ هلو 7١ ةنس ىفوتملا ةيلقص ىلاو ةداوس نب دمحأ ءارعشلا ةرسألا دارفأ نمو

 ىف ةعيدب ةيثرم اهو 59406 ةنس ةافوتملا ةيبلغألا ةيرهم اضيأ ةرسألا دارفأ نمو .رخفلاو ةسامحلا
 ىضاقلا نيكسم نب ىسيع ةبلاغألا دهع ىف همظنو رعشلاب فرع نممو .ابيرغ تام اه خأ ءاثر
 ىف هرعشو فاوصلا دمحأ هيقفلا هرصاعي ناكو .بابشلا ىلع رسحتلا ىف هرعشو 460 ةنس ّقوتملا

 روصنم نب نسحلا ةبلاغألا دهع ىف نييوغللا نم رعشلاب رهتشا نمو .ظعاوملاو مكحلا
 املاع وحنلا ىف اذفان ةغللاب اريصب ناكو رعشلا هيف فّرصت ام لقأ» :رابألا نبا لوقي ءىجحذملا



 :هل مع نبأ ءاثر ىف هلوق نمو «اهراعشأو اهعئاقوو اهرابخأو برعلا مايأب

 رايشلا ايفزاك كفا نيح دب  مقللا ..كياضت املا قال

 كلملا دبع ةبلاغألا دهع ةياهن ىتح ناوريقلا ىف ةماع نييوغللا رعشأ ناك امبر لب .هنم رعشأو
 ةيئرم هلو ,ةرجهلل 707 ةنس ىفوت .ةبلاغألا دهع ىف ةياورلاو وحنلاو ةغللا لهأ ذاتسأ ىرهملا

 رم اك - ىديبزلا لوقي هيفو ,ةجعنلاب بقلملا نودمح ءارعشلا هذيمالت نمو ,نونحسل ةعيدب
 .اهدعي ال ىتلا ةياغلا وهف بيرغلاو ةيبرعلاو وحنلا ىف امأ .فلكتلا رثأ هيلع هرعش - انب

 7١ ةنس ىلإ 797 ةنس ذنم ىسنوتلا ميلقإلاو ناوريقلا ىف ةيديبعلا ةلودلا رصع ىلإ لقتننو

 ىذلا ىليعامسإلا بهذملل ةياعد رصع ىلإ كانه اهئافلخ لوا ىدهملا هللا ديبع هب لوحت دقو

 ناوريقلا تناكو ,ناوريقلاب ىنسلا بهذملا ءاهقف هنع نولداجي هتاعدو هؤاهقف ناكف .هلمحي ءاج
 ةنسلا ءاهقف نم هريغو دادحلا ديعس نامثع ىبأ نيبو مهنيب تارظانملا اهيف نودقعي اوناكف ةينس

 ءالع تاقبط ىف ىنشخلا انل ظفح اسلي نوعبرأ مهتاعد عم نامثع ىبألو .ماظعلا نييناوريقلا

 وجلا اذه ىف ىعيبطو .مهتاعد ىلع هركفو هتوص اهيف الع اهنم ةعبرأ - انب رم اك - ةيقيرفإ

 نويسنوتلا نويمطافلا ةلودلا ءافلخ حمطي نأ ىليعامسإلا بهذملا قئاقح ىف لدجلاب نوحشملا
 مهيلع اورثني نأ ىعيبطو ءاهنع نوعفاديو مهتوعد نوقنتعي ءارعشلا نم راصنأ مهل نوكي نأ
 :ايدق راشب لاق اكو ءارثن لاومألا

 ءانمركلا لراشم يتلو كير دخلا ليا فيج زيطلا طفل
 طقتلت مطوح نم ءارعشلا رويط ترئثاكتو .بحلا رثن نم هؤافلخو ىدهملا هللا ديبع رثكأ دقو

 نب ليلخ لاثمأ نم ءارعشلا ىرابتو .ةديدجلا مهتمصاع ةيدهملا ىو ناوريقلا ىف بحلا اذه
 :ىدهملا حيدم ىف لئاقلا ىنيجرولا نودعس لاثمأو ايبيل ىف هل انضرع ىذلا ىسلبارطلا قحسإ

 ال ع اه راتتم هنا ذب نفرح ةمظانقلا إلا اذ

 ضع ىهو اعلا دا دبع نأ عاد ىلإ بسنت ىرخأ ا ل ل ب ةطرط طق

 نيا عقلا نيون ةيِشح نيلب اطبتغم ناك نم
 ريب 5< ه ع رب 02

 جملا هوو فوقدلا رفن هجهيبيو هبجعي ناك نم
 ميرا هك .ىفاضتقاالا .نمع .ءئدال ىذا "انأف و 0
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 - ىلإ عامتسالاو وهللاو فرتلا ةايح ايردزم هناصح جرس ايطتممو هفيس الماح شيعي وهف ظ

 | شويجلا ةدايق ىف اهعيمج هتذل ذإ .هءارو هكرتي كلذ لكو :موتعلا تانروفوفدلا شو ءانقلا'
 " مهتلود سسأ قحبو ء,ةلود سسؤمل ىلثم ةيقالخأ ىهو ءرعتسملا اهبيطو برحلا ججل ماحتقاو
 اهب بطاخ ةيسامح ةديصق هلو .هلثم ارعاش مئاقلا هنبا ناكو .ءىسنوتلا ميلقالا ىف ةيديبعلا

 ل وقب امل اضضقم :قيسابقلا

 لط اذإ انوي جلل لا .ىرشاو يقرا ينل ىنعا تسلا دعنا ذأ ه مث ٠ م © ماس م6 2 م

 ءاضقلا هتفالخ لوأ ىف عاطتسا دقو ءامادقم اسرافو احّدمت اداوج ناكو روصنملا هنبا هفلخو

 هرعاش لوقي هيفو .ىخيراتلا مسقلا ىف انب رم اك داديك نب دلخم ديزي ىبأ ةروث ىلع مربملا
 : ميهاربإ نب بويأ

 راع نبا ةبآو 6 8 ّيصولا نباو مادا .مامإلا نبا

 داديك نب ل لهأ دا تح هيد ةديصق هيف ىرازفلا مساقلا ىبألو

 ىفو جف لك نم ءارعشلا ةيحانو نعملا هنبا هدعب ةفالخلا ىلوتيو ءعضوملا اذه ريغ ىف ال ضرعنس

 حتف نيحو ءرصم مسق ىف هل انججرت دقو ,ةنانط دئاصق هيف هلو ىسلدنألا فاه نبا مهتمدقم

 :هلوقب اهحتتفا ةديصق ناه نبأ ةديكتا ةعملل رصم ىهقصلا رهوج

 رمالا ّئِضق دق سابعلا ىنبل ُلْقف ٌرصم ثحتف له سابعلا ونب لوقي
 .ةمجرتب هصخنسو .ىدايإلا نب ىلع هئارعش مهأ نمو

 ىلإ ىمطافلا زعملا لاقتناب 78١ ةنس ىسنوتلا ميلقإلا ىف ةّيِديبعلا ةفالخلا رصع ىهتنيو

 نب نيكلب ىلع هرايتخا عقوو .هدعب نم هدافحأو هئانبأ كلمو هكلمل ةمصاع اهذاختاو ةرهاقلا

 ميلقإلل تحاتأ ةيجاهنص ةلود اهب سسأف .ىسنوتلا ميلقإلا ىلع هفلخيل ىجاهنصلا ىريز
 هيما لع بلغ نيسداب قب لل نأ عمو .ىبدأو ىركف راهدزا نم هب ملحي ناك ام لك ىسنوتلا .

 ميق هنباو وه عاطتسا هنإف 259 ةنس ةيدهملا ىلإ بحسني نأ لإ او لاله ىنب تاجوم مامأ

 زعملا ىفو ؛ةيركفو ةيبدأ ةضهن نم هرظتني ناك ام لك ميلقإلا اذهل اومتتسي نأ اهيف اهفلخ نمو .
 تناكو .ءايدألا هعجتناو ءارعشلا هحدم ءاطعلا ريثك ملعلا لهأل ابحم ناك» :ناكلخ نبا لوقي
 ىتح لئاضفلا بابرأل اظعم .ءاملعلل ابحم ناك » :ميمت هنبا ىف لوقيو «لامآلا ىنب طحم هترضح

 زئاوجلا زيجي ناكو .هراظنأو ىروصلا جارسلا نباك رادلا دعب ىلع قافآلا نم ءارعشلا هتدصق
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 - هدنع تناكف .هتريس ىف )50١ - 2٠١59( ىيحي هنبا هب ىدتقاو «ليزجلا ءاطعلا ىطعيو ةينسلا

 نمو «مهنيواود ىف هحيدم اودلخو هوحدمو هودصق - ناكلخ نبا لوقي امك - ءارعشلا نم ةعامج

 اهيف داجأ ةريثك حئادم هيف هلو ,ىسلدنألا زيزعلا ديع نب ةيمأ تلصلا وبأ هئارعش ةلمج
 ناكو ءنسحلا هديفح ىو .(ه 010 - 009) ىلع نسحلا ىبأ هدلو ىف حئادم اضيأ هلو نيا

 نما نمؤملا دبع هنم اهدرتساو 087 ةنس ةيدهملا ىلع هنم ىلوتسا دق ةيلقص بحاص راجور

 7 ديلا رعقلاوب دا لعلاب ةراقلا قد ةئاعا ريع ىيسللا نانو.056 ةنو نيدحولا

 اوحبصأ ذإ .هئارعشلو ىسنوتلا ميلقإلل راهدزا رصع دعي ةيجاهنصلا ةلودلا هذه رصعو
 ىف نامزلا جذومأ » :هباتك مهيف فلؤي 207 ةنس ىفوتملا قيشر نبا دجنل ىتح ,تارشعلاب نودعي
 اكو دو ةعدلنم 0 مهنيبو ؛هنمز ىف نييناو ريق ءارعشل ةمجرت ةئام هنمضي «ناوريقلا ءارعش

 نم هاعمجي نا ١ شوكلا ريشبو ىوطملا ىسورعلا دمحم دمحم ناذاتسألا عاطتساو ءادوقفم باتكلا

 نأو .هتامحرتب تظفتحا ىلا تاطوطخملا نم هريغو ىرمعلا هللا لضف نبال راصبألا كلاسم

 عاود عملا امدق نانع ةلقف“ ليل سلع لامع وهو. ىيسألاو عيت. قبا هفك رت ”اغاك اوعي

 ىف ةيرعشلا ةضهنلل نيسرادلا دي تحت اعضو كلذبو .ةميق تاقيقحت نم هشماوه هب الم امو

 لبق لئامم صنب ىسنوتلا ميلقإلا َظْحِي لو ,ةضهنلا هذه ريوصت نم مهنكي صن عورأ ناوريقلا
 ,نمزلا دي نم طقس ةيدهملا ءارعش نع باتك هل ناك هنإ لاقيو .هتروطخ هل هدعب الو قيشر نبا
 دهعلا كلذل قيقشلا ميلقإلا اذه ىف ةيرعشلا ةضهنلا ةروص اننيعأ تحت تعست ل صون ولو
 بلقيو 818 ةننم .ىلاوخ قيشر» نبا هتك دقق «دهعلا كلذ: لك ر وصي الا عذوغآلا ذإ «ىجابتسلا

 ىنب تاجوم اوأرو سماخلا نرقلا فصتنم ىلإ اوشاع دق هيف مهل مجرتملا نم ريثك نوكي نأ
 ىلإ سيداب نب زعملا بحسنا دقف كلذ عمو .ندملا نم ريثكو ناوريقلا ىلع قأت لالهو ميلس

 نبا ةملك انب ترمو ١-0 ةنس ىلإ ه404 ةنس نم ميمت هنبا اعيرس اهيلع هفلخو .ةيدهملا

 دم لا رعشلا :ودسفا تيكور ءالعلا و ءارهشلا كعب كاومألا 'قدع ناك كيك هع نع :ناكلك
 لاومألا ثنى نسحلا ةيباوءلخ هديفعو يح ةئبأ هجهن جبنو .هميلقإ نع الضف ةديعبلا ميلاقألا

 . ,ةعئار حئادم ةثالثلا ىف ىسلدنألا تلصلا ىبأ نب ةيمأو ىلقصلا سيدمح نبالو .ءارعشلا ىلع '
 قي زهملل نظيف ام مل ضيقين ل اعيتخ ما ريغ «ناوريقلا ءارعش نما ميب فحم ناك نا لئملابو

 .هنمزل ىسنوتلا ميلقإلاو ناوريقلا ءارعشل ةمجرتلاب قيشر نبا ةيانع نم سيداب

 .فئاوطلا رضع هبشي ام ىلإ لوخت دق ميلسو. لاله قب ةفحز دن ىستوتلا ميلقإلا :ناكو

 اوناك ناسارخ ونب سنوت ىفو .هئانبأو سيداب نب زعملا ةرسأ ةيدهملا ىفف ءنانويلا ىف فورعملا
 يمرس قون رلا نش ديورشاو ةيضقق قو 68 هيب كتمت انه ا راقت او ةيكايتملا ةلودلل لامع
 هقادغإو دوجلاب تيصلا ديعبلا ناحرس نب لماك نب ةرابج مهئارمأ رخآ رهتشيو ءنويلالهلا
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 دالبلا عم نمؤملا دبع هنم اهدرتساو ىلقصلا راجور اهذخأ هدي نمو .ءارعشلا ىلع لاومألا

 يترك ا ل ا الا اف نفخ ابا نويل الطا لن تما ود: ةيلحاسلا

 ؟نيدحولا ريمأ نمؤملا دبع هل تس ا اهنمو .عفادم تاالمحلا ا مهمايأ نم ةرخأب مهئارما نم

 ا رعت ا ' نم نيتك اهلاوحس فتلاو ءاحدمب اداوج ناكو .٠ هيف عزوت ئذلا رضعلا اذه نأ بيرقلا نمو

 لوح ةصاخو ءارهدزم لظ لب رعشلا هيف فعضي : هددعتم تارامإو انادلب ىسنوتلا ميلقالا

 لكو :ههتلا ءارغشلا بدع نوف انه يق. قادلبلا ءاوغأ ناك ذإ .ةسوسو سباقو ةيدهملا ارا

 زعملا نب ميمتب فحن تناكو .هرخافمو هبقانم نع اوثدحتيل ءمهنم ديدعلا هدلب ىف عمجي نأ لواحب

 ا ا لا د ا ا ةبكوك ةيدهملا ىف

 رخآ عفادم تالمحلا ىبأ سباق ريمأ ءارعشب ىقتلنو .دادحلا دمحم نب نسحلا وبأو ىسنالقلا
 ءارعشلا نم وهو ىسباقلا ناحرف نب مالسو ىبلكلا بيطلا نب رفعج مهنمو ءاهب لاله ىنب ءارمأ

 نب لماك نب ةرابج ءارعشب اهيف ىقتلن اك ,ىشافيتلا نب ىيحيو ىصفقلا ىلدكسلاو نيديجملا

 نيسحلا وباو ىلالطا ركسع نب دمحم نب رماع نكاس وبأ مهنمو .هركذ راملا ةسوس ريمأ ناحرس

 ءارعشلا ءالؤه ءارو ناكو ,نيعدبملا ءارعشلا نم وهو ىسوسلا بارتلاو ىودهملا تابصلا نب

 ىلإ رجاهملا ىرضحلا ىلعو ةيدهملا بحاص زعملا نب مي لثم نوعراب ءارعش مهانيبب نيذلا

 ةيردنكسالا ىلإ رجاهملا ىودهملا دادحلاب فو رعملا ىنالوخلا دمحم نب ىلع نسحلا ىبأو ننلدنالا

 فرش نب دمحمو ىسطارقشلا هللا دبعو ىودهملا ريشب نباو ىرزوتلا ىوحنلا نب لضفلا ىبأو

 .سلدنألا ىلإ هنبا عم رجاهملا
 نأ ريغ ءنيدحوملا ةزوح ىف ىرجهلا سداسلا نرقلا فصتنم ذنم ىسنوتلا ميلقإلا لخديو

 ىلإ هيف نمألا ديعيو .ةليوط ةرتف لظ - انب رم اك - ابغش هيف ناثدحي شوقارقو ةيناغ ىنبا
 دقو ءسنوتب ةيصفحلا ةلودلا سسؤم دحاولا دبع نب ىيحي ايركز وبأ نيدحوملا ىلاو هباصن

 0 ما ل ا ها

 هرايدب لزن دقف ,هدححو ىسنوتلا ميلقإلا نم 9 0 ياتو 9 زابك نم ةفئاط هتلود

 ىنجاطرقلا مزاحو ةهريمع نب دمح او رابألا نبا لثم هئارعشو :شلدنالا ءاملع نم ةرماغ ةرثك

 نييك ةلط رب قيإ .لتم رصتتتسملا هنا رضع ىف نوت لغ ةدفاو ةيسلانالا ل وهلا هده ,لظتز

 رعاش ريصقلا نبا هلثمو ءاًريمأو ةفيلخ رصنتسملا اعيابم 507 ةنس سنوت ىلإ مدق ىذلا دفولا

 ءامبألا هدهو :ىضصتيسملا ءابطأ مهأ نياوقلا نبا امههتلكاش ىلعو ,ةريثك حئادم هيف هلو رصنتسملا
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 سنوتب اولزن نيذلا اهؤارعشو سلدنألا ءاملع ناك دقف .زومر ىه امنإ اهانركذ ىتلا ةيسلدنألا
 اقنع تدفن يظن ةرحأ قرع انيع اينق اوكي قود ادع وصمم 5 ندم نمتاهنازوانو
 ةيبدأ ةضهن ىف - ةيصفحلا ةلودلل ىلوألا مايألا ذنم - أدبت ىه اذإف .ىبدأ طاشن نم دالبلا ىف

 ةلدش قرعلا ىريمحلا رهاط ىبأ لثم, «نيريثك مهاندجو سنوت ءارعش ىلإ انتفتلا اذإف .ةميظع

 ةبيرع نباو 109 ةنس ىفوتملا قايبللا دمحأو 140 ةنس ىفوتملا ىلالغلا رباج نب نانعو
 ىف ءالؤه ءاروو 11١. ةنسس ىفوتملا رصنتسملا ريزو نيسحلا ىبَأ نب لم و 165 ةننس ةلثم ىوتملا

 حوشاو تملا ةنس ىفوتملا ٌئرْرَوتلا طابشلا ن نبا لثم عدبم رعاش ريغ ىرجم لا عباسلا نرقلا

 ىركبلا طامّسلا نبا هرصاعي ناكو .ىوبنلا حيدملا ىف ةيماللا نبط رشا ةديصتل نييمكو

 مايأ ةيرعشلا ةضهنلا هذه لظتو .ةعئار ةيوبن حئادم اهعيمج هراعشأو 19٠ ةنس ىنوتملا ىودهملا

 امه ىناجتلا ةرسأ نم نارعاش هب اناقليو ,ىرجحلا نماثلا نرقلا ىف ةدرطم نييصفحلا
 ني مينو املا ىرتسللو ةرجملا 017 قيس ايفون دقو» ةلضرلا ةيعانس هن ةيعو:لظفلا وا

 نبا ةميثيلا ايتزدين نقلت نأ يفوت كنيلت انو. للإلا"ةييدب ىوتملا كييرظلا دمحمو آ/6:ةنتم قوتملا
 بقحلا ىف مهمرعاشب ىقتلن !لقو .اًرعاش هنم ربكأ اًرثان وهو 6١8 ةنس ةرهاقلاب ىفوتملا نودلخ

 نب حتفلا ىبأو 814 ةنس ىفوتملا فولخلا نب باهشلا ءانثتساب .ةيصفحلا ةلودلل ةرخأتملا
 عساتلا نينرقلا ىف ةيصفحلا ةلودلا دهعل رعشلا فعض نأ ىيأر ىفو .116 ةنس ىفوتملا مالسلادبع
 ةياجبو ىسنوتلا ميلقإلا ىف نودلخ نبا نمز ذنم دوسي ذخأ ام ىلإ عجري نييرجهلا رشاعلاو
 ىف هتمدقع لوقي هلعج امث .تاملكلا دكا ف بارعاإلاب ظفتحتال ىتلا ةيماعلا ةغللا نم ةماعب

 دومحستلا ليخلا اذه لهأ فرغلا انافز»: تنزل راضمألا لهأو برعلا راعشأب ضاخلا لضفلا

 هيلع ناك ام ىلع ضيراعألا رئاس ىف دهعلا اذه رعشلا نوضرقيف رضم نم مهفلس ةغل نع

 بيسنلا نم هضارغأو رعشلا بهاذم ىلع ةلمتشم تالوطملاب هنم نوتأيو نوب رعتسملا مهفلس
 هنونفو رعشلا بيلاسأو ..مالكلا ىف نف ىلإ نف نم جورخلاب نودرطتسيو .ءاجهلاو ءاثرلاو حدملاو

 ةفوقوم مهتاملك بلاغ نإف ملكلا رخاوأ ىف بارعإلا تاكرح ادعام .هذه مهراعشأ ىف ةدوجوم
 تاكرحب ال مالكلا نئارقب ربخلا نم أدتبملاو لوعفملا نم لعافلا مهدنع زيمتيو .رخآلا
 لعج امن .ىسنوتلا ميلقالا ىف اهمادختسا عستا ةبرعملا ريغ ةيماعلا هذه نأ ودبيو .«بارعإلا

 نومسملا ىماعلا رعشلا باحصأ نم مهؤالمز ناكو ,نولقي برعملا حيصفلا رعشلاب نيقطانلا
 ذنم نورثاكتي اوذخأ مهنأ ريغ ءايحتسا ىلع ةيصفحلا ةلودلل لوألا دهعلا ىف نو رهظي نيلاؤقلاب
 .ىرجطلا عساتلا نرقلاو نودلخ نبا نمز

 + نطعي ناعجباو اديدنش عوس :تداس وق ةيصقخلا ةلودلا رصع رخاوأ ىف مكحلا نوئش تناكو
 رك دالبلا تذخأو 341 ةنس ذنم - انب رم امك - اهرايد ىف اولزنو نابسإلاب اهماكح
 نم ىناعي لظيو ىسنوتلا ميلقإلا ىلع 18١ ةنس نوينامثعلا ىلوتسيو نييصفحلا فسعو نابسإإلا



51 

 ءىيسلا مكحلا اذه نأ ريغ ١١17 ةنس ذنم ةينيسحلا ةلودلا هالوتت نأ ىلإ ىنامثعلا مكحلا ءوس

 مكاحلا مهلبقتساف ٠١١1 ةنس نيملسملا نم اهب ىقب نم مهرايد نم اوجرخا نابسإلا نإف ةنسح
 ةلوازمو ىضارألا عاطتقا ىف مهل عسوأو ءايرك الابقتسا ىاد نامثع :ىسنوتلا ميلقإلل ىكرتلا

 كلذبو ,سنوت ىف اهتايح لوازت نأ ةعماللا ةيبدألاو ةيركفلا تايصخشلل عسوأ اك ,تاعانصلا
 مل هنأ ريغ ةيصفحلا ةلودلاب دهعلا لئاوأو ىجاهنصلا رصعلا ىف ىناقثلا اهرود اه نودري اوذخأ
 ةينيسحلا ةرسألا تلوت ىتح ,رودلا اذه سنوتل اوققحي نأ نوعيطتسي ماكح ذئنيح سنوتل حتي

 هدهع ىلو ناك لب .ةيبرعلا نونسحي هؤانبأ ناكو ارينتسم افقثم اهسسؤم ناكو ,ميلقإلا نوئش
 اعلوم ناك رعشلاب اعلوم ناك اكو ءرعش ناويد هلو ءايقيسومو ارعاش ديشرلا دمحم :هدعب نم
 حتتفت قحبو .ةيسلدنألاو ةيسنوتلا ةيبعشلا ىناغألا بيترت لضف عجري هيلإو .ىقيسوملاو ءانغلاب
 رصعلا ىف ةرتفو رصعلا اذه رخآ ىلإ اهبيكاوي لظ ,سنوتب اًديدج اًرصع ةينيسحلا ةرسألا هذه
 فنص لك نم اهئاملعو ةنوتيزلا ةعماجب مامتهالاو سرادملا ءاشنإ نم اورثكأ اكو .ثيدحلا
 لاوط اهقفارت ةيبدأ ةكرح سنوتب تلظ كلذبو .ءابدألاو ءارعشلاب مامتهالا نم اضيأ اورثكأ

 باتك بحاص رانيد ىبأ نبا اهب دهعلا لوأ ىف اهئارعش نم هب ىقتلن نممو ,ةينيسحلا ةلودلا رصع

 ةيسدنسلا للحلا بحاص جارسلا ريزولا دمحمو زانرب دمحأو سنوتو ايقيرفإ رابخأ ىف سنؤملا
 ىلع رعشلا ىف ةبترم مهنم ىلعأو ءطارخلا مساقلا نب ميهاربإو ةداعس دمحمو ىوارضخلا دمحو

 ةدومحو ىعفاشلا دمحو ىناوريقلا ريوطلاو ىغرولا دمحمو روشنم ناويد هلو ىسقافصلا بارغلا

 هرعش ىف عزني ناكو ىضاقلا روضام دمحمب رصعلا نم ةرخأب ىقتلنو ءىرجحلاو زيزعلا دبع نبا

 ,ةريثك تاضراعم مهدنع دجنو .روشاع نب رهاطلاو مرصألا دمحمب ىقتلن اك ةيفوص ةعزن
 .كرمز نبا لثم مهدئاصق ىف سلدنألا ءارعش ضعب نوضراعي مهنأ فيرطلاو

 ءارعشلاو رعشلا ضارغأ

 نرقلا لئاوأ ذنم وأ نييمطافلا رصع ذنم ةيدهملاو ناوريقلا ىف ضهنت ةيرعشلا ةكرحلا تذخأ
 هباتك اهيف فلؤي نأ قيشر نبال حاتأ اريبك اعاستا ةيجاهنصلا ةلودلا رصع ىف تعستاو «عبارلا

 ,ةبصخ ةيدقن ةكرح ةكرحلا كلت عم تعستاو ,ةرعاشو رعاش ةئامل هيف مجرت ىذلا جذوفألا

 .هدقنو رعشلا ةعانص ىف ةدمعلا :عيدبلا هباتك قيشر نبا فلأف

 تلظ دقف ءلاله ىنبو ميلس ىنبل ةيبارعألا ةفحزلا عم ةيرعشلا ةكرحلا تاجوم فقوتت ملو

 ةنمزألا عم شاعتنالا ىلإ تداعو ةسوسو سباق ىفو ةيدهملا ىف بارسأ - انفلسأ امك - اهنم
 «نادلبلا نم اهءارو امو سنوت ىلإ نييسلدنألا ةرجه ذئنيح اهتذغو ,ةيصفحلا ةلودلل ىلوألا
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 ] ناك امئ اًرثنو اًرعش بدألا تلشتنا ىرجهلا رشع ىداحلا نرقلا ىف ةلئامم ةرجه اهتذغ لئملابو
 ةكرحلا ىف ثيدحلا لصفن نأ عيطتسن نلو .هيلع ةيماعلا ةبلغو ديدشلا فعضلا نم هيلإ راص دق

 - ضْرَع ىف لامجالا نم ليلق ريغ ىلإ دمعتس لب ءاهيف لوقلا ىحانمو اهيناوج عاستال ةيرعشلا
 كلذكو - مهرصاع نمل ازومر مهرك دن نمث نيذختم ءضرغ لك ىف ىلج نمو رعشلا ضارغأ
 ىلع هئارعش نم نيببانلاو حيدملا ضرغ نع .ثيدحلاب كلذ لهتسنو .ءارعشلا نم - مهفلخ نم

 .روصعلا رم

 اهوافلخ ناك لا هلا ةلودلا مايق عم ىسنوتلا ميلقالا ىف قفنت حيدملا قوس كلش
 مساقلا وبأ مههأ نمو ,مهيحدام ضعب ركذ انب ّرمو ,مهمكحل ةياعدلل تاروشنم هنم نوذختي
 0 , دلخم ىلع رصتنا نيح ىمطافلا روصنملا ىف ةعيدب ةحدم هلو 40 ةنس ىفوتملا ىرازفلا
 دوجلاو فرشلاب مالسإلاو ةيلهاجلا ىف اورهتشا نم ركذي اهيفو ه101 ةنس ىجراخلا رئاثلا
 :(١)هلوق لثمب افرشو ادوجو اسأب مهتع لقيال هنآو روصنلا حيدم ىف ذخأي مث ,سأبلاو

 مشاه ةباَوُث نم قْدِص ةَّوِبأ هب ٌتمس ىدايألاو ىعاسملا دك 0
 مراكملا لهأ لضف انْدَدَع ام اذإ تدهم .نصاقالاو. :قتادآلا :فيرش
 ةلودلا ماكحب ىقتلنو نمزلا روديو .ةملكب هصخنسو ,ىدايإلا نب ىلع هرصاعي ناكو

 هيلقإلا ىف ناكمو ةدلب لك نم ءارعشلا مهيلإ اوبذجف ,ةضايف اروحب اوناكو ,ةيجاهنصلا
 روصنملا ىف نايفس نبا لوق كلذ نم .مهحئادم ىف ةبصخلا ةيرعشلا يما ون تلون« يسنوتلا
 :(”ةرجهلل 781 ةنس ىفوتملا ىجاهنصلا

 ُمتاَخ ةضيرعلا ضرألاو نُُطلا نم ههاقُم ىف اضفلا قاض ٍكَرتعُمو
 3 ينامسلا هيازتلا لا فا ةننبلو اهحنجج تاجا نرضتملا اهل: ىلع
 (!هئامت ىقارتلا ىف هايض نأك ١ ىضتنُي تيبلا 1 .كيخ ىف مهتانق
 و ةئرفلا ضيب نم غيص دقو دما جاجعلا سو يطلا نأك

 :منجلا (") نسح ذاتسالل ىسنوتلا بدألا خيرات لمجم |
)١( 

 .هذمع نم 0 ىضتني )ع( .86ص باهولادبع ىنسح
 | :دنرفلا .قانعألا :الطلا (3) 2 قيقحتو عمج ناوريقلا ءارعش ىف نامزلا جذوغأ (5)
 ٠١٠١. ص شوكبلا ريشبو ىوطملا ىسورعلا دمحم
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 اتاخ تلوحت اهنأك ضرألا لعج هنأ ريغ ءبيرق ريوصت ىلتقلاب قاض هنأو اضفلا ريوصتو

 ذفنت اهنأك بارتلا ىلع مهسوءرو مهمجامج رثانت لعجيف رمتسيو .ءادعألا ىلتق ىلع متخي

 دب .عستيو «مئاع هناك مهيعارت: ق هقيح :فويس انش ووضت,و «تارتللا اهمقلي .ارمأ روصنملل

 فويسلا ضيب نم اهب تطاحأ دقو رصانخ اهنأك ةمحلملا رابغ طسو مهقانعأ لعجيف لايخلا

 0 : هلوقب تايبألا ىلع قيشر نبا بقع دقو .عيدبلا لايخلا نم ةعباتتم تاعور ىهو .متاوخ

 '"روصنملا نب سيداب ىف ىعازخلا بهرق لوقيو .«ىقترم هقوف سيل .ىقتنم مالك

 راعم ءافولاب مكنم ٌدقَعلاو ىَنُهلا َنَئَس تكلس َداَنَم ىنبأ
 وق 72

 كانو. .ىفلا ..نك كيف“ ؛كلملا سداسي .نانكو
 س ش2 مها 2 2

 راطخلا انقلاو رتاوبلا ٌدَح  هّرْوَح ىمحي زعلا عالت قار
3 َ ِ َ 

 راتسلاز راضحلا هب ادذستتو همهم يق غزاج هحدمب أدحو

 نسيداب“”ة رسأ' فان وكيك ,حيدملا ىف ةقورطم ىناعملا نكلو .ةنيصر تايبألا ىف تاملكلاو

 7 قار وهو 0 نه نافكا ا 0 سيدابو 0 لهأ 0 .ىدم لا قيرط 0

 ىفاو ريقلا مساق نب 520 هدا راضحلا فعتيو ةفشسان ودشيل ,نقىحو 58 لك رافقلا

 ءارعشلا نإ ليق ىح ٠ ءاراردم اثيغ سيداأب نب زعملا ناكو .ةملكب ةدردتسو هيف دلع حئادم

 فولخ نب زيزعلا ديع لوق هحئادم عئار نمو ءاذع ةئاملا اوغلب دب |ومو هوح ذم نيدلا

 : !ىرورحلا

 ءايحألا ٍتلان اميف هامعن 2نم تاومألا لخدأل عيطتسي ول

 ةاوح داهولاو اولا دج ةفايسسلا ذي .ءاياعو تروح

 اص ةَرْخَص مهنعو مهيف 2 قدفم ٌءام تامزعلا عونتم

 ءارمحلا ةتوقايلا ىصحلا ضعب  املثم الإ سانلا ضعب تنأ ام

 .امعن نم مهيلع رثني ام هتيعر نم ءايحألا ا و ا

 هروصب أن نأ ل ا أمو .ءاص ة ةهرحص 7 هر ا

 .ءارمحلا ةتوقايلا ىصحلا نيب نم درفنت امك مهنع درفني هنأ الإ سانلا نم دحاو اقح :ملاف ةعيدب

 )١( ص جذوفألا 900 ١ )١( ص جذومنألا 177.
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 "7ناوريقلا فرش نبا لوقي هيفو

 ميجر ٍناطيش لك قرحمو غاب لك كلهم برحلا باهش
 ا” هيلظلا لاف هيي لقسلو ىضاوملا ضيبلا هنود طق

 ا” نينلا ليللا ىف تلا ردك د عقتلا ليل هنع 0 عقل ن

 ائيش اونوكي م نأك . نينوعلملا مهنيطايش قرحيو مهرمدي لب ءبسحف ةاغبلا كلبي ال وهف
 اذإ ىتح .ىداوبلا ىف ماعنلا روفن هنم رفذلو ,ةعطاقلا دادحلا فويسلا علقت هنود نمو ءاروكذم
 .ىجادلا متعملا مالظلاب هلامتكا ىف ردبلا لج اك ههجو لت ياما .ىق تيفكلا :نايغلاب ثا
 ىف زعملا فلخو .ةملكب هدرفنسو زعملا رعاش ىناوريقلا قيشر نب نسحلا فرش نبا رصاعي ناكو
 ,ةديج راعشأ هلو ,ةديعبلا قافآلا نم هودصقو ءارعشلل امظعمو ءالعلل ابحم ناكو «ميمت هنبا ةيدهملا
 اوبحسنا نأ ىلإ ه 48٠١ ةنس اداسف اهيف اوثاعو ةيدهملا ىلع ىراصتلا لوطسأ راغأ هدهع ىفو
 اهلهتسا ةيئاف ةديصق ىف ةثداحلا هذه دادحلا نسحلا وبأ هرعاش فصوو «ميمت عم مهحلص دعب اهنم
 ا

 ناسا نا ةهنافعا نينوي. تسمي نإ كسينلا' ع
 هيلع قدغأف ريبكلا ىسلدنألا رعاشلا تلصلا ىبأ نب ةيمأ لزن هبو «ىيحي هنبا ايت فلخو

 ءاقلل ةلوطسأ ”لغ قبو. ,ةعئا ذم نم مهيلع قدغأو نسحلا هديفحو ىلع هنبا كلذكو هماركإ نم

 .هريغو ىودهملا ريشب نب دمحم لثم نم هببسب هحيدم ىف ءارعشلا ىرابتف ةيدهملا ةيامحو راجور,

 ىلع ممصف برعلا دضو هدض راجور ىلإ هدي دم ىلالحلا عماج نب عفار سباق ىلوتم ناكو

 ريشب نب دمحم لوق لثم نم حتفلا اذهب هتئنهت ىف ءارعشلا ىرابتو 0١١ ةنس كلذ هل متو اهحتف
 (؟)اينارصن حبصأ هنأب اعفار مهتي ىذلا

 .اقثو هب نم هنع ّلذلا ىقي لهو هرصنلا .قربحا .قدلا ادم اًعفار 0

 "قر سباق ىف هشيع نم كشي ملا نأ .تيلصلاو ًالهأ ٌمورلا ري مل ول

 ] هناوعأو راجور عم هنواعت نم اهردك ام الول ةئينه اوفص تناك سباق ىف هتايح نإ هل لوعي

 :ةديعب :كفذق (8) 1 جذوغألا 01(

 . ىسنوتلا بدألا خيراتي لباقو 500/7 للحلا (3) فخ ةيطاقلا .:هفروسللا"«يطاوملا .نطيبلا 9

 ١. 71 ص ش هو رفت

 ودكلا» املا قرا الو ترحل نابع :عقنلا )0
 ده قذف قلك :ةييفسللا ,للخا 8
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 .ةمذ الو ادهع ركذي ال مالسإلا ءادعأ عم هفوقوب رصنتو هنيد قراف امنأكل حب ضراضتلا نع

 قع اعاجق ناكو نييلالهلا مج نق ب ادب اناقلي تاكل رصع رخاوأ قف

 0 لوقي ةعيدب ةيميم هحيدم ىف دامعلا هل 0 .هريزوو

 انارت يققلا» نك عنب تاه ل ُهَلَوَخ هللا نأ ٌعفادُم ؛ىَنَه

 اماون ءايلعلا نع اوحضأ كاوس  ٌمهلك كالمألاف َضرألا ,حتفاف مق

 نب 55 وأ ةحادم نمو 58 نبا ا سباق ريمأ فاتن 1 ىلاله وهو ,دوجلاب

 : !لوقي هيفو ىودهملا نابصلا

 الامث ايارّبلا عيمجل ادغ امل ٌّرِع ةريشعلل ّىَف

 بارتلا ةرابج ءارعش نيب هنم مهأو ,سانلا عيمجل لب اهدحو ةريشعلل ال ثايغو لامث وهف

 .هزجوم هم رتب هصخنسو ءىسوسلا 5
1 

 ناكو .دحاولادبع نب ىيحب يركب اهسسؤم ناكو ةيصفحلا ةلودلا رصع ىلإ ىضمنو

 ىف ةيبدألاو ةيملعلا ةكرحلاب متهاو .ةفلتخم تاعوضوم ىفو ةديج ةيسامح راعشأ هلو ءانسح ارعاش

 حئادم نييسنوتلا نم مهيرصاعملو هيف مهو ,نييسلدنألا نيرجاهملل هتلود ىفو اهيف حسفو .هدهع

لا نسحو رظنلا دعب نم هب زاتما امل اهب ريدج وهو .ةريثك
 بقلتي ناكو .ةمطا ومس عم ريبدت

 : اانا نيتسرلا ريما ننعم نأ قت نار لا رستقلا نس. هل نط عون يسع ىعألاب

 انيفلاغلا حا هي تناف ."انيمزنلا ديقالا» لع ذل

 تاتا لك لقع يعقل هنا نلت اذ ع تالذ: قو .ليقر لوا دياقشب | رج عوف

 ىف ءارعشلاو ءابدألاو ءاملعلا رثاكت بابسأ نم كلذ ناكو .هخيرات ىف انب رم ابك ةفالخلاب ةعيبلا ظ

 اهئارعش مها نمو فالسألا يح ةتايع د ةوعرلا نضع .قبح ايست دعت ةعبصأ 1| سو

 ريغي نأ رصم ىلع هتلمح قافخإ دعب عساتلا سيول سفن تئّدحو .ةملكب ةصحتسو ةب رجا

 هب مجاه ىذلا هشيج دادع ناكو :رهشأ هير وكت اهنررض اكو ةرجهلل118 ةنس سنوت ىلع

 )١( ةديرخلا (؟) سنوت عبط (برغملا ءارعش مسق) ةديرخلا ١/158.
 .  5ةينيدتمللا .للفلا 112/5
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 فرعت راد ىلإ سيول ديقو ,حيرج وأ ريسأ وأ ليتق الإ هيف قرر حبصأف افلأ نيعبس رصه

 كبيرة, 
 ةيدب رسألا نم هسفن كتفاو ,حيبص ىشاوطلا هسراحو هدي ىف لالغألاو نامقل نبا رادب

 : 37 رصمب هتثراك ىلإ اريشم نييسنوتلا ضعب سيولل لاقف ْ

 ٌبيِصَت هيلإ امل ٌبّهأتف >-رصم تخأ وهذه ري ركاب را م
 ريكو ركتم :كيشاوحطو ٌربق نامقل نبا راد اهيف كل

 هشيج داعو ءسنوت روس تحن نفد سيول نإف نييدوتلا رعاشلا اذه لوق رادقألا تقّدصو
 احدام ىريمحلا ميت ىنأ نب هللا دبع وبأ لوقي كلذ ىفو ءسنوتب مهسوءرو ةركسبب مهئادبأ بلصف .نامأ ريغ ىلع اهنم ةعامج هيلإ تلصوو .ةركسب ةهج ىف حاير هيلع تصعو .ةيئانلا تاهجلا ىف هيلع لئابقلا ضعب نايصع نم رصنتسملا مكح لخي مو .اروحدم الوذخم اسنرف ىلإ
 ا :سملل

 هرم حابم ٌريغ مالسإلا ىَمِح اذه» ةحابم نيقراملا ًءامد ىذهف امر _سوءر ىف حاير سوءر ىَّرَولا ُنيعأ هب ترقام نسحايو

 م
 ماوصل نهض .ىجاوبتلا معنا .يتاكي ادعلا يح ريكس : 1 *ذ

 مهنيواود باتك نيب رهتشيو .ةيملعلاو ةيبدألا نيتكرحلاب نيينعم رصنتسملا ءافلخ لظيو
 ريغ رثأ مهو ,ىناجتلا ميهاربإ تنب بنيز مهئاسن نيب رعشلا ىف غبنتو ىناجتلا لآ مهئارعشو
 ىف ءافلخلا حادم نيب رهتشاو .:ةبرض ىبأو ةديضغ ىب نيتفيلخلا نمز ىتح ةيبدألا ةكرحلا ىف ليلق
 ةلحرلا بحاص ىناجتلا هللا دبع ةرتفب كلذ لبق لب .ىرجهلا نماثلا نرقلا نم لوألا فصنلا
 هرعش ىفو ارعاش ناكو .لكوتملا ركي وبأ هوفلخ نمو.انيح ةفالخلا ىلوتو ىصفحلا ىنايحللا ىيحي ابأ ةلودلا ةخيشم ريبك قداصي ناكو ,ةملكب هصخنسو ١8 ةنس دعب ىفوتملا ةروهشملا
 لهأل» :راصبألا كلاسم ىف ىرمعلا هللا لضف نبأ لوقي سنوت لهأ نم هيرصاعم رعشو
 برغملا دالب رئاسو (برغملا) ةوُدُعلا رب لهأ ىلإ ةبسنلاب لئامشو قالخأ فطل (سنوت) ةيقيرفإ
 نم دالب نم كيهانو .عابط مركو ,عابطنا لهأو .ةرداب ةوالحو حور ةفخ مه ْنَم مهو سلدنألا نم ةّيليبشإ لهأ نم مهدنع نكس نم ةطلاخمو مهايإ مهتطل اخو اهلهأ نم مهبرقو رصم مهترواجمب
 :هلوق لكوتملا ركب ىبأ ناطلسلا اهكلم رعش

 ١( ىكرتلا ديجملادبعو رفينلا ىلذاشلا .١٠”؟/غ للحلا ص١7١.

 دمحم قيمحن 2و ميدعت ذقنم نبال ةيسرافلا 5



51 
2 

 ٌبئاجع ٌنهرهد ىف انتطاوم

 اهلثم خيراوتلا كححَت مل ٌنطاوم

 :ةسامحلا ىف هلوقو

 سعد ايدام ةانك الا رنا
 انس بوهرتلا" تذاغلا ::ىزمتتل

 :لزغلا ىف هلوقو
 م ٠ 2 2 م م

 هر ع أ

 هنزحب ىسمأا رادلا ئصق نم مكو

 مكحلا اذه لعلو .«!''ءابدألاو ءالعلا نم هريغب كنظ اف ناطلسلا عبط ةقر اذه ناك اذإو

 هيلإ بهذ امو اماع نيتسب هدعب ىفوتملا نودلخ نبا ىلع در ريخ ىرمعلا هللا لضف نبال قيقدلا

 لهأ تاغل ىف - لوقي امك - حضاو وه اك ,راصمألا لهأ تاغل ىف ةمجعلا ةقارع نم هتمدقم ىف

 نم ةيقيرفاب ناك ام اذهطو» :الئاق ىسنوتلا ميلقإلا ىف ةمهتلاب عستيو ءمهراعشاو ةيقي رفإ

 مو ءاهيلع نيئراط ءارعشلا اهيف نوكي ام رثكأو ءفرش نياو قيشر نبا الإ ءارعشلا ريهاشم

 نع ملكتي امنإ ىرمعلا هللا لضف نباو .«روصقلا ىلإ ةلئام نآلا ىتح ةغالبلا ىف مهتقبط لزت

 ءارعشلا نم اهب نمو فرش نباو قيشر نبال ةيلاتلا نورقلاب انلاب اف ىسنوتلا ميلقإلا ءارعش

 نرقلا ءارعش نم ىسطارقشلا هللا دبعو ىرصحلا ىلع لاثمأ نم .نينسحملا نيديجملا نييسنوتلا

 ءارعش نم ىسوسلا بارتلاو ىوحنلا نب لضفلا ىبأو بفرع نباو قيشر نبا دعب سماخلا

 ىااجتلا هللا دبعو عباسلا نرقلا ءارعش نم ىودهملا طامّسلاو ةبْيَرُع نباو سداسلا نرقلا

 فحصلا ىف م مجرتنسو ءسنوت مهب ىهابت نمم مهعيمجو ,نماثلا نرقلا ءارعش نم ةنيسح نباو

 ىف حئادم هلو ارعاش ناك نودلخ نبا سفنو ,ةيرعشلا مهتاعارب حضون نأ نيلواحم ةيلاتلا

 .باتكلا نيب هل مجرتنس كلذلو ءهرثن ىف هقوفت هرعش ىف قوفتي ال وهو .هرصاعم دمحأ ناطلسلا

 ىلوت 418 ةنس ىفو .هتوسق ىف غلابو سنوت ءارعش ىلع همكح ىف اسق هنأ قحلا ىفو

 ٌبئارغلا نهدمنت مل انئامزأو

 بهاوذلا ىلايللا اهنع ٌتَنَّدح الو

 # رج رموش مم

 2 ع هيع

 شعتنن ٍتوملا باكتراب اننإف

 0 ع 7 ّ 2 7

 روذصو مهنم بولق ىفستف

 ع مع

 رورس حابصلا دنع  هبقعاف

 للحلا ىنو .هترادإو مكحلل نيطباضلا مهئافلخ ةتاخ وهو 897 ةنس ىتح نامثع ورمعوبأ ظ

 بدألا خيراتب نراقو ١١60/0 ىشعألا حبص )١(



 فقر
 ',(9دحيدم ىف هلو 815 ةنس ىفوتملا ىرئازجلا 'فولخ نبا باهشلا حودمم هنأ ةيسدنسلا

 ”رلا 60 تال ىَرقلل ُطْسَْي َّلَح ىنأ هاقلت
 ى م

 ناويإ هل اًدَغ كامَّسلا قوف >مخماش كان تو ا فرش

 5س ا قاس تم ع نع ا طول م

 ْ راح 3 اهخيراتو

 ةنايقعلا ةشسملا ةلودلا رصع ىف شاعتنالا نم ليلق ريغ ةماعب رعشلاو ميدملا ىلإ دوعيو
 مهنأب نورعشي اوذخأو ٠ ةيبرع ةيبرت اهيف نويرتيو سنوتب نودلوي اهماكح : ناك ذإ انفلسأ اك

 اهسسؤم هينيع بصن هعضو أم وهو ايبدأو ايملع. سنوتب اوضبني نأ مهبجأو نأو نويسن ون
 همع نبال هيلع رئاودلا ترادو ,مكحلا ىلع ىلوتسا نيح هيخأ نبا ىلع لثملابو ءىلع نب نيسح
 سنوت ىف ثبف ارهام ايقيسومو اعراب ارعاش ناكو .مكحلا ناجلوص ىلع ىلوتساف ,ديشرلا دمحم
 مو .ءارعشلاو ءاملعلا عيجشت ىف همع نباو ةينأ ةريس راسو .ةايحلاب قفخت ةيقيسومو ةيبدأ ةكرح
 ,ةيلغلا امئاد اهيف هل تناك ةفينع تازط همكح ضّرعتو .ىناثلا ىلع هوخأ هفلخف ىنوت نأ ثبلي
 ءاخرو رارقتساالاو نمألاب ةيعرلا اهيف تمعنو ءرسيو ءاخر مايأ همايأ تناكو ةدومح هنيا هفلخو
 ىنرق ىرجطلا رشع ىناثلاو رشع ىداحلا نانرقلا نوكي نأ ايعيبط ن :اكف .دالبلا حالصو راعسألا
 دالبلا باضأ ام ذئنيح اهباصأ نوت وت نأ ريغ ةيبداألاو ةيملعلا نيتايحلا ىف بصخو نارمع
 مل نودلخ نبا نأكو حورشلاو نوتملا ىلع دمتعت تدغف .ةيملعلا ةايحلا ىف فلخت نم ةيبرعلا
 ةايحلا نإف اضيأو .هتمدقم هيف بتك ىذلا ىوتسملا ىف ةيملعلا ةايحلاب ضهني نم اهيف هءارو فلخي
 نوضتري ءارعشلا ذخأ ذإ .فلختلا نم ليلق ريغ اهباصأ - ةصاخ رعشلا ةايحو. - ةيبدآلا
 :فالسألا ءارغعش نم كاذ وأ رعاشلا اذه اوضراعي نأب نايحألا نم ريثك ىف ءافتكالا مهسفنأل
 ىلع اوقيض كلذبو .ةيروتلا نف ةصاخو عيدبلا نونفب ديدش كسمت ىلإف ةضراعملا اوكرت نإف
 ,ةيعيدبلا تانسحملا نم ىصحي ال امب اهوألمو رعشلا اهيف ىرجي نأ ىغبني ىتلا تاونقلا مهسفنأ
 ىلإ ةجاح ىف اننأكو حبصنو .اقتخ رعشلا قنخت تداك ثيحب ةرثكلا نم تناك تانسحم ىهو
 ىتلا ةراضلا تاقوعملاو باشعألا هذه نم هراعشأ صلخي ايسنوت ارعاش دجنل نيجويد حابصم
 ءبع هرعش نع فقخي نم حيدملا ءارعش نيب دجن نأ مدعن نل كلذ عمو ,ةايحلا اهدقفت داكت

 )١( للحلا ٠١84/6. ص 777.
 (سنوت عيط) فولخلا نب نيدلا باهش ناويد (؟)
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 ديشرلا اني اقيمت ةيهنحلا للتتا يدنا جارسلا لوق لثم نم .تانسحملا هذه ءابعأ

 1 1ةيالولا :ةكيرأ لع :ةينولخ

 تيشملا .فنعب هيالولا تانك مكين ةداعسلا سما

 ماب ههجو اننتس لاسم. :كنيلتو

 سمشلا ىحض ههجو انس امنأكو ءبيجعلا لامجلا بوث اهسبلأو اهبابش ةيالولا ىلإ ّدُر دقف
 ربيبعتلا ةناصر هيف سيلو مالك درحجم وهو .بيطر نضصغ قوف نم

 ةقد الو ىناعملا ةقد الو

 زيزعلا دبع نب ةدومح ءىنبي بولسألا سفنبو .ةيفاقو نزو ىلع موظنم مالك درحم هنإ ءريوصتلا

 : ”داناق كلا .ناكوع لع لولا تع قاب ديشرلا ادمحم

 اسم فمأ قا قيسحلا نمز ىلا باطو ريمألا ىلاو دق نأآألا

 ارصنع بيطأو اًرذ كولملا ىلمأ دمحم ٌديشرلا كللا حورألا

 :اركسعلا دوقي نم لضفأو اليل تع دقو بوطخلا 0 نم ّلجأو
2 

 اًرعست كيري فيس هفكبو  ةيد تلهتسا ابك لاوثلا لذب

قلق اهظافلأ ضعبو حور اهيف سيل تايبألاو
 حضتي ام وحن ىلع هعضوم ىف رقتسي داكي الو 

لا ىف «ارعست» ةملكو لوألا تيبلا ىف «ارهسم» ةملك ىف
 ائناه تيبي نأ نم الدبو ,عبارلا تيب

 رب را نيرعاشلا ٍنيذه نم ريخو بورا هيمو و

 : هلوق وقب ةليوطلا هتئنهت اليتم

 ناك 6 ا لاسر اسال د ف

 '”الانيدأ .قاونلا .كلنلا ىلع هل تعش كفا ةاقش هله هنلا قبو

 لاثمأ كلفلا ىف اهب تراس ارق لا هّتريسو ٌتباط هّثريرس ْنَمِو

 لالجإو ماظعإو كولملا ىلع رخف هل نم نيس نب ىلع

 رمتست ال تناك نإو ءاهتقباسك طوقسلا نيبو اهنيب لوحي ةناصرلا نم ءىش اهب ةديصقلاو

 عج لافأ كيرفلا بلا ةديدلأ كتم 4: كك ص قيشلا دينا 3 ىسنوتلا بدألا )١(

 .كلم :ليق 0: نم زدضملا نفل (4):+ <

 .ةيماس :ءامش (6) .60ص ىنيسحلا دهعلا ىف ىسنوتلا بدألا (")
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 ودعا نفل ف قرشملا ةفيلخل ةديصق ةلازجو ةناصر ةديصقلا هذه. نم رثكأو .ةجابيدلا هذه

 :()!لوقي اهل الهتسم هموصخ ةلزانم ىلع اهيف هريثتسيو هسمحي
 00 لد مل كدجف ُمزعاو 2 دجنت ىلاعملاف كدعسب لتاق

 ديهشن جنطوتاو ملعت ] قلخلاو اهليجمو اهديجم تنأ برحلاو

 ددرت ليهصلل تاو ا اهّرهف بورحلاب كلويخ تعمس
 "ا دروعلا ُعيجنلا ثيح امّدلا رمح ا اهتدوع اهنأ الإ كاذام

 هئادعأ ىلإ ءامدلا نم اهيف ضوخي امو ىاب ىلع كراعم فصو ىف اليوط رعاشلا رمتسيو
 نييمسرلا نيرعاشلا رعش نم ائيش دشنن مو .ةيوق ةيسامح ةديصقلاو .مهسوءر نم فطقي امو
 تيرتنلا نآلا كقوتنو .نيتلمجم نيتمجرتب امهصخنس اننأل ءىغرولا دمحمو ىسقافصلا بارعلا ىلع
 .عاطتسملا ردق زاجيإلا لواحنسو .حيدملا ءارعش نم انب اورم نم ضعبل

 ىدايإلا دمحم نب 7 لع

 تا د مرت
 : ءافلخلا ا ,ةيدهملاو ا هيديبعلا 0 0 مهأ نم 0 « سن وتب ىبرثو 0

 بّبشيو ,مانألا قوريف 0 ب :برغلا يي رتخم " رلتلا ؤلؤللا هظفلو .بذعلا دروملا
 :ةيدهملاب مئاقلا ل ففصو ىف هرعش نمو .«ببحيو قشعيف

 برفتسملا هنامزو ِهِيْسُحِلِو دمحم مامإلا لوطسأل بجعا
 رظانلا نيعل ودبي 2رظنم َنسحأ ءارمألا هن. كبل
 (47 بضنتملا لدجالا ردص ٌفارشإ تلباق ام ىلع ةفرشم لك نم
 ا"!بهرت بايث ىلع لوقعلا ىبست 2 عنصت تانيت نشيل ..نق  ةامخد

 روصتيو «عيدب ريوصن هيلع ضقت أم بقرتت رقصلاك ردصلا ةبصتنم اهنأب نفسلل هري وصنو
 ظ ىلع اهتنسلأب اهفذقت ىتلا طفنلا ران نع ثدحتيو ءبهرت بايث هنأك اهيلاعأ يف ضيبألا نوللا
 .اناريط طسوتملا رحبلا بابع ىف اهب ريطت نيبناجلا ىف ةفوفصم فداحي نم اهفحي امعو ءادعألا
 ةيناث ةديصق اهلثمو .ةعيدب ةديصق ىهو ةعئار ريواصت نيب القنتم لوطسألا فصو ىف ليطيو

 .6ص باهولادبع ىنسح نسح ذاتسألل 0 .40 ص .ىنيسحلا دهعلا ىف ىسنوتلا بدألا )١(
 .رقصلا :لدجألا (8) .فوجلا مد :عيجنلا (؟)
 .راقلاب اهئالطل ءادوس :ءاهد (6) ىسنوتلا بدألا خيرات ىف ىدايإلا ةمجرت رظنا (؟)
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 :لوقي هيفو .ةيدهملا ىحاوض ىدحإ ةّربصب روصنملا هأشنأ ىذلا رصقلا اهيف فصو

 ُقِنوُم فّرطلا هب ىَحّرُي ٌرظنم اهل ةنج طسو ىف كلملل ةبق ىنب

 ٌقَصلم ضرألاب نْيقلا هالج ماسح هنأك اهيف ٌبصني لودج اهل

 قنزوخلا تارفلا ضيف ىف ماق. امك ١ اهئام طسو ىف ماق دق سلجم اهل

 قّرخت رانلاب سرا ةءوجتو. تار, .فهشت  ساخشا يللا ايفا خب كا

 نم هيف امي ناعمللا دشأ عملي وهف دادحلا وأ نيقلا هالج ماسح هنأك لودجلاف ةعيدب ٍروصلاو

 هناك اهلك عاملا ليو ماق دقو ءادبأ اهكرتي ال اهب قصلم لب ضرألا ىلع ىَقلُم وهو هايم

 ليللا اجد اذإ ىتح .تارفلا ةفض ىلع اميدق ءامسلا ءام نب رذنملا هانب ىذلا قروخلا رضق

 روصلا هذه رثاكتتو .رانلاب قرح جنزلا هوجو تيأر ءامسلا ةحفص ىلع موجنلا ترثتناو

 ةنس ىفوت دقو .ةيرعشلا هتكلم ءارث ىلع ح وصوب لدي ام ىدايإلا رعش ىف اهلثامي امو

 م١176

 ىناوريقلا ا نب ميهاربإ قيقرلا 2''بتاكلا

 ةيجابنصلا ةلودلا ىف ءاشنالا سيئرو سيدأب رعاش وهو «بسن : اهيلإو ناوزريقلا قف :ىرتو اضن

 مل .ءازجأ ةدع ىف برغملا ىفو اهيف هخيراتو ,ريبكلا ةيقيرفإ خرؤم وهو ءةنس نيرشعو سمخ ةدملا

نبا هنع لوقيو ,ةريغص ةعطق ىوس نآلا ىتح هنم رشنت
 خرؤم قيقرلا» : :هتمدقم ىف نودلخ 

 وه» :قيشر نبا لوقيو «هل دلقم الإ هدعب نم تأي مو ناوريقلاب تناك ىتلا لودلاو ةيقيرفإ

 ةباتكلا مسا هيلع بلغ . ,هظافلأ ىلع ةباتكلا حولت ,هّيوق عبطلا فيطل همكح مالكلا لهس رعاش

 الا ل ل ىف هلو ؛نساثلا قدح كلذب وهو رابخألا فيلأتو خيراتلا ملعو

 ةريهظلل اًموي ريتخا اذإ  ةةفالخن ٌريهظ سيداب ّلثم امو
 لما مقا وأ كل ب اذإ ةيمتاح ٍةلود نم اهل ٌريصن

 8 ريقه 2 و

 ماسح هنإ ءبطخ مقافتي وأ ةثراك بونت نيح ربكألا اهريصنو اهتوَعو ,ةفالخلا ريهظ سيدابف

 ةديصق هلو .هيداعأل لتاق ُمسو همهسو نينمؤملا ريمأ
 اهيف لسبتسأ ةيبرح ةعقو اهيف فصي

 :لوقي ,هئادعأ ىلع رصنلا اهيف هل بتكو 200 ةنس (ةليسملا) ةيدّمحملا برق فلَسِب سيداب ”

 .7١؟١ص ىسنوتلا بدألا خيرات لمجيو ههص 077١-50-20 ا 5

 جذوغألا ىف قيشر نباو 2١/١ تايفولا تاوفو :
 ظ
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 ٍقَّدَحلا ىقتلم هيف قياضت دقو ُهَرظنم عار ٍفلَشب اًموي نا

 قَّسْعلا ىَجبُد ىف ٌثواهت موجنلا ٌلثم ةقراب مُقَللا تاملظ ىف ضيبلاو
 ٍقدَحلا نع ىفخت ال رجلا ىف سمشلاك اًرهتشُم ٌسيداب اَمَلْعُم ادب دقو
 قرغلا ىلع اوفشَأ ىرولا ىف اهسأبو ظ اهلهان ضاف وتلا دمعاو ٌىأو
 قَّرَق نم تام ىّدِمت ٌدانم وبأ هل َلِيِق مث اًصخش توملا رّوُص ول

 فويسلا نإ لوقيو «ةكرعملا لوأ ىف عزفلا نم سانلا ذخأ ام لوألا تيبلا ىف روصي وهو
  سيداب ادب نأ ثبلي ملو ,ليللا ىجد ىف ىواهتت موجن اهنأكو رابغلا تاملظ قى رق رينو عملت تاك
 هسا زيدل سالو هوما دل :نتعو ناضألا مه رفق هل نيملا ةئاكو ةك رعملا مالظ طسو
 ىف ذفني نأ ثبلي امو .هسأبو هدوج ىف قرغلا نم مهسفنأ ىلع اوقفشأل ىرولا ىلع تضاف ولف
 210 سناب قاتم وبا اذه هل ليق مث ءاصخش توملا دسجت ولف ,ةفيرط ةروص ىلإ سيدابل هحيدم
 انهم" ةعيوب ابنا هل وقح ةديضفقلا كانا ضعب ىلع قيشر نبا قلع دقو ,عزفلاو قرفلا نم
 هيلع دازتسم الو هب قأ ام لثم ةبذعلا ةباتكلا ظافلأ ف سيو ةحاضفو اًراجحيإو ةحالمو
 , دئاق برعلا ىبأ نب دمحم ىف ةعئار حئادم هلو .«بجعأف قو ,برغأف قنآت ننيك زن الأ

 ةنس ىلاوح ىفوت دقو .ةعيدبلا اهتاهزنتمو اهلهأ ىلإ اهيف قوشتي ةديصق هلو ةرهاقلا رازو .سيداب
 ٠ ء/اهغ ٠٠١7م

 | ( )0هما

 قيشر ' نبأ

 نم ىمور بأل ةليسملا مساب نآلا ةفورعملا ةيدمحملا ةنيدم دلو ,قيشر نب نسحلا ىلع وبأ وه
 ىلإ هيف ةعزنب مالغلا ياو مم هيلعق ةعايضلا فرع ةوبآ ناكو ةنس دزألا ىلاوم
 تاقلح نم لهني ذخأو 207 ةنس ذئنيح هب ةروهشملا ناوريقلا ةمصاع ىلإ رجاهف .بدألا
 ةدوجب رهتشأو «حتفتت ةيرعشلا دكا ةيذكلاو ,نييناو ريقلا ءارعشلاو ءايدألاب طلتخيو اهخويش
 ىف ءانب هسفنل ىنب دق سيداب نب زعملا ناكو 2١7 ةنس تناك اذإ ىتح .ةحيرقلا نسحو رطاخلا

 مه م

 :اهيف هلاق اممو ,.ةديصق هدشني نأ ىأر ,ةيدهملا ىحاوض ىدحإ :ةربص

 ش ناطخق نم كالمألا ةلالّسو رسم رباكأ نم ةعألا نباي

 نم فتنلاو 191/9 بهذلا تارذشو 80/١ ناكلخ -يجذوخغأ :هباتك رخآ قيشر نبا ةمجرت ىف رظنا )١(
 خيرات لمحو ىنميملل فرش نباو قيشر نبا راعشأ دامعلل ةديرخلاو ناوريقلا ءارعش ىف نامزلا

 7 باهولادبع ىسح نسح ذاتسألل ىسنوتلا بدألا 0170/5 (سنوت عبط - برغملا مسق) ىناهبصألا
 _ .ىغاي نمحرلا دبع.د قيقحتب هناويدو ١487 ص نباو 11١/4 ءابدألا مجعمو 7594 ١/ ةاورلا هابنإو .
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 .1 ناجيتلا عضاوم فويسلا عضي 20وهناسلب رمآ جلب لكك قف

 ةديصت هم يرش نأ لواكت ايل هناسحتساب قيشر نبا رعشو .ةديصقلاب زعملا ةيمقلاو

 " ىلع ليحو هنن دلملا :دخاَو هناويد ىف 0 ءانانتفاو اعادبإ ىلوألا ةديصقلا نم رثكأ ةيمال

 :لوقي اهحيدم ىفو .هنارقأ نيب هل ازييمت بكرم

 .لطبلا ةجهم نم وأ لّيقلا ةجهم نم اهتنسأ ىقست امل محامرلا نذل
 رييبم مب ”ت-

 لْيَذلا انقلا ٌرمس هدنع تقروأل  انكّرْمَس لاطبألا مد نم تقروأ 0

 لبجلاو لهسلا نيب نيعلا قرفت مل هيبئاتك ىلوأ ىف هججبوت اذإ
- 

 للبلا نم اهيحانج باقٌعلا ضْفَن  هتنسأ هيلوح ضفني شيجلاف

 لاطبألا مد نم قروت حامرلا نأ ولو ,لاطبألاو كولملا جهم نم اهيقسي امل ةندل زعملا حامرف

 زعملا لوح نم ضفني شيجلاف «ةعيدب ةروص ىلإ ذفني نأ قيشر نبا ثبلي امو لبجلاو لهسلا
 اريثك ناكو .هدئارف نم تيبلا اذه :ناكلخ نبا لوقيو للبلا نم هيحانج باقعلا ضفن هتنسأ .

 هنسناف ىلا طاع نيعلا .نأكو هترضح نع زعملا باغ دقف .دئارفلا هذه لثم ىلإ ذفني ام

 اكحضلاو ريثيلا هنم دهعأ تنكو هداوح تلهناو مكلا مهجت

 ىكب كدجي مل الف كيلإ اقوش دعب نم ضرألا ىوطي ءاج هنأك

 صنع نم لمحت ام ىلإ عجري امنإ اهعّدبو ,ةعيدبلا روصلا هذه ىلإ ذفني فيك فرعي ناكو

 :زعملا نب مي ف هلوق كلذ نمو :ةأحاقملا

 ميدلك دو روثأملا ربخلا نم. نقلا قى .ةاكيفشااه .لْثأو حصأ

 ميت ريمألا تك قع مثلا ني املا نع. لويفلا ينو 2 -تيداعأ

 مجارتوب ةيلداخلا رجفا تاك اذ! عاورعو ةدسعلا : ةعئارلا هبتك فلي زعملا عم لظ دقو '

 هلجأ هافاو نأ ىلإ رزام ةنيدمب ٌرقتساو ةيلقص ةريزج ىلإ لحرو ءاليوط ناو ريقلا ىكب زعملا رمأ

 .ةعبدب ةريثك ناغتشا هيلإ تراص أمو ناوريقلا ءاكب ىف هلو م١٠ 2/ه 7 ةئس |

 ىسوسلا '''بارتلا
 بونجلا ىلإ طسوتملا ىلع فورعملا رغثلا .ةسوس لهأ نمو فئاوطلا رصع ءارعش نم وه

 ١1/1 ةديررفلا .ىساوسلا :بارقلا ىق.رظا“(1)

 5٠١/7. ةيسدنسلا للحلاو



 مخ

 ' ميلقإلا ىلإ مهتفحز دعب ةيلالطلا برعلا ةزوح ىف تلخد سباق لثم اهلثمو سنوت نم ىقرشلا
 ىديا نم اهوعزتنا ءزعملا نب ميق دهع ذنم ةيلالطلا برع نم ءارما ىلاوتي لاز امو .ىسنوتلا
 دوج ىيفعا قذلا الكا ناضرس منن لماك قب ةزابجب | ريخا اهكلتو :ةيسابتملا ةلوذلا

 . .نسوس نطو: سيوملا نارتلا نرغاتش مهتيرتم قو نهحلا دعا نومي ءارعشلا هيلع لبقاف
 انييلع ل وسا نا ىلإ ةةييوسل هترامإ لوط: ةعيدب..دتاصق هيف هلودوةافولاوب ةايحلاو: ولان دلوملا

 ةنس ىجاهنصلا ميت نب ىيحي نب ىلع نب نسحلا دي نم ةيدهملا ذخأ نيح ةيلقص بحاص راجور
 ةيدهملاو ةسوس نمؤملا دبع صلخ نا ىلإ ىسنوتلا لحاسلا دالب ةيقب ىلع اهعم ىلوتساو 287
 بارتللو .هتعاط ىف ةرابج لخدو 000 ةنس ىراصنلا نامرونلا ىديأ نم اعيمج لحاسلا دالبو

 (ىماعنلا هودحت ضراعلا ركب) :ىمليدلا رايهم ةديصق جمن ىلع ةرابج ىف ةعيدب ةديصق ىسوسلا

 :اعيدب اةيسوس انين نع ننال رمح مارطضاو ادجو اهنع لقت ال اهتمدقمو

 :لوقي ةرابجل هحيدم ىفو

 اماثألا ٌرجام لك نع ضرعم  ىَدُهلا ليس ىلع باقلا لبق
 ")مادملا قاذ الو َسنَصلا عمسي الو ٌريمازملا ام ىرذي سيل
 اماَسُح َتْدَرََج ثداحلا ىلعف ِثداح ىف هتخرصتسا اذإو

 ننافقلا ٠ .نياتلا ورعب رنلا دضق تين رشي ةسيعك ةبيين
 ا")اماقملا اوراز دق جاجحلا ةمحز ااهلوح اس جاشلا ..قوذل
 . ضرعي امك ءامثإ رجي ام لك نع ضرعيو ىدهلا قرط ىلع لبقي - تايبألا ىف - .ةرابجو

 .ثداح ىأ ىف عطاقلا فيسلا ثوغ كئيغيل هنإو ءجنصلل برضو رمخو ريمازم نم وط لك نع
 مصفت ةبعك هناك ةرابج.ةنمف ةفيدب ةروتخ لإ نقع نأ ىسوسلا بارتلا ثبلي امو .كيرتعي
 لوح جاجحلا ماحدزا هلزنم لوح نومحدزي مهنأ ليختيو .تاجاحلا ىوذ نم هيدصاق نع مغلا
 اهمايأ نع ثدحتو هتبحاص لالطأ دنع اليوط اهيف فقو ةيناث ةديصق ةرابج ىف هلو «ةبعكلا
 لثمب ةرابج حيدم ىلإ جرخو ءنهفصو ىف لاطأو تانتافلا تايناغلا نم اهب ناك نمو ىلاوخلا
 : هلوق

 مركلاو ىَّدنلا فهك لسماك نبا راس ٌ
 دكا د تلغأ ذإ نمل ضراعللا
 يحمل ِهِقَّيَعغ نم | ودوج باحس ترس
 "مدعم لكل اًرهن ايلا نم ترطمأو

 .ثيغلا :ايحلا (") 00
 .ةبعكلا ىف ميهاربإ ماقم :ماقملا (5) ظ
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 ” لس لك جرسأ اذإ ىذلا سرافلا

 "اذهل لك رو ٍفهَرِم لك ل

 ىمح دق سيطو تحت مهب حاص نإ هارت

 ميدلا بوص فلخي ىذلا باحسلا وأ ضراعلاف ,ةعيدب روص عم ةبوذع ليست تايبألاو
 ثيغلاو ايحلا نم اراهنأ ضيفيل ىتح .راردملا هثيغب هدوج ضراع هيناجيب لطهي لازي ال راطمألاو

 عطاق مذهو داح فيس لك لسيو محض دسأ ةئاك سرف لك جرسي نيحو .مدعم لكل عفادتملا

 ابعرو هنم اعزف ضعب ىلع اضعب نوبكارتي مهب حيصيو برحلا سيطو ىمحي نيح ءادعألا ىرت

 ىقيسوملا ىف ةفخ نم هب جوع أم عم :ةعيدبلا روصلا هذه لثمب جو ةديصقلاو .بعر هدعب ام

 دقو .رعشلا ملاع ىف ايلع ةلزنم ىلإ ىسوسلا بارتلاب عفتري ام ءاناريط مفلا نع ريطت امناكل ىتح .
 دهشي ذإ ءىرجلا نماثلا نرقلا لئاوأ ىتح اهداشنإب نومرغي ىسنوتلا ميلقإلا ىف سانلا لظ

 .هرصع ىتح اهدادرت ةرثكو اهداشنإب اوعلوأ دق اننامز بارعأ نإ الئاق هتلحر ىف كلذب ىناجتلا

 نأ نم عضوملا اذه ريغ ىف هانمعز ام ةحص ىلع -هوجولا ضعب نم- لدي ام كلذ ىف لعلو
 .خيراتلا اذه ىتح - بارعألا نم ةصاخو - سانلا ةنسلأ ىف ىرجت لازت ال تناك ىحصفلا

 ةبيرع "نبا

 دلو .مالعألا اهيئدحمو اهئاهقفو ةيدهملا ءارعش نم ,ىودهملا قيتع نب نامثع ورمع وبأ وه

 راثآو «ةيوبنلا ملكلا عماوج باتك اهنم تافنصملا نم ريثك هلو .هابرمو هؤشنم اهبو ٠٠١ ةنس
 ايركز ىبأ ىف هل تناكو ,حنملا دئاصمو حدملا دئاصق هامس ناويد هلو .ةياحصلا راعشأ ىف ةياحسلا

 ىف ةهزنل هئارعشو هصاوخ نم ةعامج عم هاعدتسا دقو .ةريثك حئادم ةيصفحلا ةلودلا سسؤم

 نمضتت تايبأب اهنع مهباجأو .هيلإ اهومدقو دئاصق هفصو ىف اومظنف ءرهف ىبأب ىمسملا هضور
 :الئاق ءارعشلا نم هرضح نم دئاصق ىلع ةبيرع نبا ةديصق ليضفت

 دل ةيعزأ ىقنلا فاش. هم هعمل ضيرقلا ٌرامضم نإ الآ
 2 ع 2 عع . ع و 6 و

 ىف فيرط رعش هلو «ةبيرع نبا اهرعاشب ديري هنأ حضاوو ,ةيدهملا ىرق نم ةمجو

 بدألا خيرات لمجيو ١١”ص ةيصفحلا ةلودلا .عطاق فيس :مذهل (؟)

 .197١ص ىسنوتلا ٠ ةيسدنسلا للحلا ةبيرع نبا ةمحرت ىف رظنا (5)



 ا

 هتدلب ءاضق هيلوي نأ هيلإ بلطي ايركز ىبأل هحدم ءانثأ ىف هلعج ام وهو .هدلب ىلإ قوشتلا

 ينس و 8 ك0 نيأو يشأ جيهت ىرركذلاو ةمج تركذ

 0 بلا ”ايناشع .فاوه. امو. .:قلع يتلا اعينلابل تاه. انفو
 ضسيدابقملا اهتم . تي ردت" نأ خم 00 فيرا اسهب ..نكل

 روجأمف اهيف ةطخ ىل هيلع هتمعن هللا مادأ ْنَم ىأر نإف

 ا ا را مرا نامل .راهتقارأ نع مانت نينا رار انآ هةيرع سانت
 - ةديصق مظن رصنتسملا هنبا ىلوتو ايركز وبأ ىفوت الو 369 ةنس.ةتافو :ىلإ اهب. لظو قسرتتب
 يرد در يس ل اهرظشو ايركرن نا .ق ةازغ لوألا افرطش لعج ةعئار

 :ةلكاشلا

 م6

 ُملَطَم ةفالخلا ٌسمش الج دقلف برغم ةرامإلا رب نيود .نئلو
 عجرلا كا نوبهتلاب ناينأو. .,قربلا' كلذ موحرملاب ءاطاف
 اوعُدو ْنَمَع ربصلا نانِع اًونثو اوعياب نميف ٍركشلا ناسل اوطسب
 ارضخشم اضّرلا .ىح اورذتو. -اؤرشانستف دنسحم. .لالحخ . اوارو

 ةبيرع نبا ةراهم ىلع ةفلاسلا اهتايبأ نم هوركذ ام لديو ,ةليوط ةديصق اهنإ ةاورلا لوقيو
 قدأ ةرابعب وأ ةديصقلا انتلصو ولو .اهتايبأ نم تيب لك ىف ةئنهتلاو ةيزعتلا نيب عمجلا ىف
 كلذ عمو ,ةقد رثكأ ة هر وصب ىرعشلا هعادبإ ىلع مكحن نأ انعطتسال ةبيرع نبأ ناويد انلصو ول

 اذإو ,ةذف ا ةبهوم ول لدت 0 دبع ىبنسح نسح ذاتسألا هل اهدشنأ ققلا دو اعشألاف

 0 اذه أطخ ىلع هرودب لدي ع 0 ,«فرش ها قيشر

 ىنناجتلا هللا ")دبع

 ةلودلا سسؤم دهع ذنم ةفاقثلاو بدألل ةعار تال هون قم ,ىناجتلا دمحم نب هللا دبع وه

 .(هالاا/ل- )١١" ىنايحللا نبا مسأب رهتشا ىدذلا ايركز ىيحب ىبأ دهع ىلإ ايركز ىبأ ةيصفحلا

 .سنوت عبط ةلحرلا تاقرولا باتك نم ثلاثلا مسقلاو (سرهفلا عجارو ؟١١5ص ىسنوتلا بدألا خيرات ىف لمجملا عجار) ةيسدنسلا للحلا ىناجتلا ىف رظنا )١( اتكو 75ص باهولادبع ىتسح نسح ذاتسألل عي



 فرفإ

 نا مع ام لكان باهر نيك نو وبا داهوو م17177/ه١٠77 ةنس ىلاوح هللا دبع دلو دقو

 رعشلا ىف ةعاربلاب فرعو ءاشنإلا ناويد ىف هلثم اًركبم مظتناو .هقفلاو بدألا نم هترسأو

 لها نم نيثدحملاو ءاهقفلا تاقلح ىلإ فلتخي ذخأف .كلذ نم عسوأ هحومط ناكو .لسرتلاو
 ىايحللا نباب روهشملا ايركز ىيحي ىبأ نيبو هنيب ىقثو ةقادص تدقعناو .اهيلع نيئراطلاو سنوت
 ميلقإلا ىقرش ىف ةعساو ةلحرب موقي نأ ريمألا اذه ىأر اذإ ىتح ,ةيصفحلا ةلودلا ءارمأ ريبك

 ءافصنو نيتنس تلظ ىتلا ةلحرلا كلت ىف هعم هبحطصا م1١١1١//ه7١1 ةنس هيبونجو ىسنوتلا

 نمعو سلبا رط ىف اهنع انثدحت ةدم ىناجتلا هب ماقأو .ىسلبارطلا ميلقإلا ىف هعم لّوجت اهتياهن ىفو

 اهيفو ,ةفيرطلا هتلحر فيلأت ىف ذخأو سنوت ىلإ داعو ءملسمو ىراخبلا حيحص هنع ذخأ

 نم اهمالعأ ضرع عم ايخيراتو ايتابنو ايفارغج ىنايحللا نبا عم اهراز ىتلا نادلبلا نع ثدحتي

 نا نكديو رضع نع ىوصنلا نس لع داذفألا ءارفتقلاو ةيرفلا تاحضاو نتدحلاو ءايقنلا

 نبا نأ ركذيو ,ةقرب ىف ةديدش ةعاجمب ءابنألا مهتءاجف جحلا ىف ةنس ركف ىنايحللا نبا ريمألا

 .هتركاذ نم تطقس اهنإ لوقيو ءاهعلطم دشنيو .ذئنيح جحلا نع اهيف هاهني ةديصق مظن ةنيسح

 :قايحللا نبا اهتداع لوتي اهيفو ءاهدشنيو :هيديضقل ”ةحراعن اهلعم :ةديضق“دل'نأ' ريغ

 لطعلا دعب نم ثتلحتو هب ءايألا تهز ٌنئنلوم ظ

 لفتش نيعأ لقت هكلع .ثزالاب .ٌفرش

 ليسهتللا :كنلاك .نتذدسرب هتيرطعا الذ ناعلاك نأ

 لمع وأ ذفنأ لوق ىف ةةادسنع ءارآلا يبيض

 ليهم قاب دع ىف ل نيدلل مقأف

 لييبتلاو ةردقلا لاول .تشرزا نك جحلا طورشف

 لوقيو ,فقوتي داكيالو اهيف عفدني ذإ ةيرعشلا هتكلم ةردق ىلع لدت ىهو ,ةليوط ةديصقلاو

 طر : دقفل جحلا كنع عفترا دقو ,تامدخ نم نيدلل همدقت ام ىفكيف مقأ ىنايحللا نبال

 نم .هترسأ دارفأو هيبأو هئاقدصأ عم اهدابتي راعشأب :ةلحرلا ءىلتتو .لبسلا نمأو ةعاطتسالا

 :احدام هباجأف ءرعشلا هعم لدابتي نأ ةنيسح نبا رعاشلا ةلواحم كلذ

 هديِدت ايندلا ىف ِفَلت مل نمو هدييَح بم لك .زرعبا
 دك دج ناز راكفأو عبط نسحي ماظنلا ىلع تنعأ

 هديدملا كيراجُم نع ٌرْصَقَل ىركف ننِإو ٌباوجلا ىنلأستو

 هديدشلا كيبلاطم نم ْنّوهو اًرنمُع ريصقتلا ىلع ىل ُدُهمف
 هديدج الو مئاد دعسو ديصف عولبو هز ىف دو

2 
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 ةنيسح نبا نكي ملو ,رعشلا ملاع ىف اقوفت هنم رثكأ هلعجيو ةنيسح نبا ةيرعاش رنم ىلعي وهو:
 هل راعتخا' حض هواوي. ايفا ةعاربو ةيرعانشا نع لقا

 ىسقافصلا بارغلا اة

 يلوا ذم هوبا ناكو لا نرقلا ىف سقافص ةنيدم هاأبرمو هؤشنم

 ميبدأو مهملع عيب اني نم لبنلاو هتدلب ىف ءابدألاو ءالعلا تاقلح ىلإ فالتخالا هل حاتأ امم
 هقفلاو هقفلا لوصأو كلفلاو قطنملا ىف نيفلتخملا اهئاملع سورد رضحف .سنوت ىلإ لقتناو

 ىف ةيعرش ةيضق سنوت ىلإ هئيحم لصأ نإ لاقيو .ةيبرعلاو ةغالبلاو ىوبنلا ثيدحلاو ىكلاملا
 ةمدقم هناويد ىدي نيب عضو دقو اهتساسو نيواودلا لاجر:اهتالاجر ىلع فرعتو هيبأ ثرإ
 هتبهوم تحتفت نيح لازيال (نظيام ىلع سقافصب) هتايح ءدب ىف ناك هنأ اهيف ركذ ةفيرط
 ىلع لب عقاولل اقباطم نكي مل اهنم ريثكو .هتردقمل اراهظإ نوجملاو دجلا نيب لقنتي ةيرعشلا
 ىلإ بارغلا دوعيو .تاحراطملا ضعب ىف ءاغلبلل ةاكاحم وأ تاهكافملا نم ماقملا هيضتقيام بسح

 ىف نيعلاو سفنلا ةجهم ناويد» هامس دقو نيسحلا نب ىناثلا ىلعل هناويدل هتمدقم ىف كلذ ركذ

 ةيواودلا ةيتكوت ةسانسلا نم رضعلا تالاورب هلاضتا-ناكو: «ةيسحلا نب لع 'نيمألا :تافض

 نأ ىلإ مكحلا نيسحلا هيخأ دالوأ بلتسا ىذلا دمحم ريمألا نبا لوألا ىلعب هلاصتال ايعيبط املس

 .مهمع ىلع مهرصن ىرئازج شيج لضفب اماع نيرشع دعب هتوخإو ديشرلا دمحم هدرتسا
 ةطخ رعاشلا ىلإ لوألا ىلع دنسأ دقو .ةينيسحلا ةرسألا دي ىف ذئنيح نم مكحلا رقتساو

 لوفي ءاهيفو» :ةيتازب ةحدلم اهيهأ ا ثالث هيف هلو ءاهيلإ ونري ناك ىتلا ةلادعلا

 سستم هلا نك كح لك 0

 : ”طتو .ةلافأ ىف .شخنلاب نك فايع ةنورقم ٌةَفِع هل

 رييطتت :نيدتعملا
 وو

 دلو 007

 مسا هم و 2

 تف و اذإ سوءر تيار هتادع ريق هفأيسأ

 هحتفب مزجاف مالعألا عفر اذإ

 هناويدل ةماعلا هتمدقم بارغلا ةمجرت ىف رظنا )١(
 ىف ىناثلا هناويد ىدي نيب اهعضو ىتلا ةصاخلاو

 هناويد ىف نمضم وهو نيسحلا نب ىاب ىلع حئادم
 رمعو ىوطملا رهاطلا ىداملا دمحم ميدقتو قيقحتي ظ

 هلئاسر ناويدلا نمض دقو (سنوت عبط) ماس نبا

 باتك هل ةمجرتلاب تمتها ىتلا بتكلا نمو .هتاماقمو

 رسكي محيحصلا عمجلاو مم

 ملاع نم ةيسنوتلا ةكلمملاب أشن امع بيرألا ناونع
 ىف ةيكزلا رونلا ةرجشو 712/79 (سنوت عبط) بيدأ
 لمجمو (ةرهاقلا عبط) فولخم دمحمل ةيكلاملا تاقبط

 ىنسح نسح ذاتسألل ىسنوتلا بدألا خيرات

 ىف ىسنوتلا بدألا باتكو 59ص باهولادبع

 .١1ص (سنوت عبط) ىزغلا ىداهلل ىنيسحلا دهعلا



 م

 مزجلاو عفرلا هيف ركذ دقف ءوحنلا دعاوقل انايحأ عنصتي ناك هنأل ريخألا تيبلا تركذ امنإو

 وهو .هدنع تيبلا دسفي مل هلك كلذ نكلو .رسكملا عمجلاو ماسلا حيحصلا عمجلاو حتفلاو

 لثم ديري هرعش ىف ةيروتلا نم رثكي ناك هنإ لاق نم لوقف .هرعش ىف كلذ لثم نم رثكي ال

 هيف دودحملا دحلا نع كلذب جرخي هنأو وحنلا ةصاخو مولعلا تاحلطصم ضعبل عنصتلا نم كلذ

 تانسحملا نم هل عنصتي دق ام مغر هيف قفدتي هنأو هتيرعاش ةوق هرعش ىف حضتت ذإ .ةغلابم

 .هنم بلط كلذ نأ اهتحتاف ىف ركذ دقو اهتايبأ نم اتيب هنم لخي مل ةحدم هلو ,سانجلا ةصاخو

 ىلع ىلوتسا دقو نيسحلا نب ىلع ىف هأشنأ ىناثلا هناويدو .ةبصخ ةيرعاشب زيمتي هنأ قحلاو

 برقو اكنح ايسايس ناكو 1147 ةنس ىتح 10177 ةنس نم ديشرلا هيخأ دعب مكحلا ناحل وص

 ةحدم نيثالث نم رثكأ هادهأو م779١/ه11417 ةنس ىفوت ىتح هنمز ىف شاعو هنم رعاشلا

 تافص ىف نيعلاو سفنلا ةجهب ناويد» :هامس هنإ افنآ انلق ىذلا ىناثلا ناويدلا اذه كلذي انوكم

 :هحيدم ضعب ىف لوقي هلو «نيسحلا نب ىلع ريمألا

 مناتعم. بابإلا نأ نيف هيلآإ تهون" كم لامآلا اذإ كيلم
 مه يت

 ىنج نمل اذه ,صخ ريدعو 5

 هنكو. بافسلا .نزم :تتيستا اذ م يل ىو 8 2

 ايناك' .نشيع. .لظ“ .ىفأ هدب. :انمعت

 مارا تابئانلا حرجل اذهو

 5 مغارضلا ةامكلا - نهنغ نيجنو -

 تايم :نيفلاعلاج تقلع انمي
 ا 4 كلذو فك هل كاذف
 1 تايتا تنخ دلخلا نانج نم انب

 ىناثلا تيبلا ىف ميسقتلاو ,ةبذع ةسلس ظافلألاو ,ةعيدب ةيقيسوم تانرب قفدتت ةديصقلاو

 ديحيو اهاشاحتي برحلا ىغو ىف تابثو هلو ,تابئانلا حرجل مهرم ملحلاو ىنج نمل لدعلاف ,قيقد

 ىف ناك ام نيملاعلا ىلع تعزو ول اهنأو هتفع فصو ىف غلابيو ,ةيراض ٌةعاجش ناعجشلا اهنع

 لظت هلك فكر لاف قولا هنكرب هكيغلاب ةايملا قزم رقت !ذ1: ل وقير وك اعاافذلا

 ىتح هفار معان شيع لظ ىف ىناثلا ىلع ريمألاب اومعن مهنأ ركذيو ءادبأ فقوتت الو ةلطاه
 7 لدبتت ال ىتح تاذيوعتو مئامتب مهتشيعم تفح دقو .دلخلا نانج ىف هعم نوشيعي امنأكل

 | ٠ ةرابعلا لامج نم ليلق ريغ هيف توص وهو نآلا انل حضتا ىسقافصلا بارغلا ىلع توص لعلو

 .ةديدشلا ةغلابملا عم انايجتاو ةغايصلا نسحاو

 .ذيواعت : مئات (؟) .دوسألا ناعجشلا :مغارضلا ةامكلا )١(



 <"3ىو

 َىْغْرَولا ""ادمحت ٠
 -. ىف فاكلا ةئيدم برق لزنت تناك ىتلا ةغْرَو ةليبق ىلإ ةبسن ءىغرولا دمحأ نب دمحم وه

 هداليم نع ائيش فرعن الو ,ةيرئازجلا ةيسنوتلا دودحلا ىلع لزنت تناك لب ليقو بونجلا
 عماج ىف هب أجافنو .ميركلا نآرقلا اهيف ظفحو .بيتاتكلاب الوأ قحتلا هنأ ودبيو .هتأشن نع الو

 قطنملاو مالكلاو ريسفتلاو ثيدحلا مولعو خيراتلاو هقفلا هخويش ىلع سردي سنوتب ةنوتيزلا

 هتلعجو .ةنوتيزلا عماجب سيردتلل سلجي هلعجام ءاكذلا نم ىدببيو ,ةغالبلاو ةيب رعلا مولعو
 نم هدهع ىف لانو ءلوألا ىلع ريمألا دهعل ءاشنإلا ناويد ىف ابتاك لمعلا راتخي ةيبدألا هتعزن
 ,ةحدم هيف جبديو الإ اديع الو اثداح كرتي الف لوألا هرعاشو هبتاك هلعجام هاجلاو ةرهشلا

 مكحلا ةكيرأ ىلع سلجيو .دوقفملا ناطلسلا نودرتسي نيسح هيخأ دالوأ ذإو تارود ايندلا رودتو

 نأ همجن كشويو ١١17 ةنس ىتح ىناثلا ىلع ريمألا هوخأ مث تاونس ثالث ةدمل ديشرلا دمحم

 لع ننألا هكا لا هعتازع عم لاو انو :تادعرو نجس 1555 ةريع يشر" ةيذلو: د فأي

 .هنم هب رق هديب مكحلا ناجلوص حبصأ اذإ ىتح .هتيرح هيلإ درتو هيخأ دنع هل طسوتيو .ىناثلا

 رم اك ىسقافصلا بارغلا ىلع برقو هنم هبرق ىف ارثأ لوألا ىلع ةنبا هتجوزل نأ انظ نظنو
 ةنس هتافو ىتح ىناثلا ىلع زئاوجب ىظحي ىغرولا لظو .هئارعشو هباتك نيب |امههمظني هلعج امم ءانب

 ىلع ىف حيدم نم هل ام عيدب نمو .ىناثلا ىلعو لوألا ىلع نيب ةمسقنم هحئادمو .ةرجهلل

 لك هز اهمالاو .نناق نم جيجح بكر. تين نحب ةشمامتلا :ةليبقب ةعاقبإ .ىق ةتديضق لوألا

 :لوقي هلو ء.هتبهنام

 قئايدلا رودلخ .نتنلا "انيق 5 بيا وتلاو.:انقلا: نسما ىف علا قف

 3 براعتلاع يلح قع ىلا اهديصو .لاجربلا .رامغأ ا ..نايسف
 بذاوكلا ىعاودلا لهأ ترثك إو هدو: .قحلا لإ. ىعاذلا "كلملا: نع.

 بئارغلا نويع اشابلا صصق ىفو اهبيرغ صق مايألا فرع نمو
 | لهأ ٌاثوغاو :لاق اذإ  ٍةمملم فشكل ىَعُدي هلثم نمو

 )١( ص ىنيسحلا دهعلا ىف ىسنوتلا فولخمل ةيكزلا رونلا ةرجش ىغرولا ىف رظنا ١29 عوبطم هناويدو .

 قيل وت نم ىناثلا ءزجلاو رفينلا دصحمل بيرألا ناونعو

 .ةماعلا نم ةربخ مه سيل نم :لاجرلا رامغأ (؟1) نبا بيبحلل ىغرولاو فايضلا ىبأ نبا خيرات
 .ةداسلا :ديصلا ذاتسألل ىسنوتلا بدألا خيرات لمحيو ةجوخلا
 بدألاو 77ص باهولادبع ىنبسح نسح
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 بئاجسب تفدرا فتح بئاحس ةريطتسم مهراثا ىف ليخلا ىرت

 3 5 ِ ِ ش

 عاجش نيب لضف الو فويسلاو حامرلا ىف زعلا نإ اهيف لوقي ىغرولاو ةيسامح تاببالاو

 قحلا نع عافدلل شيعي ةنابلوألا الع فهيو :ثوللا نيطو.ق :فراجتلا اهوق م اذإ نابجو ٠

 تلازامو .هئادعأب تفصع لوألا ىلع ليخ نإ لوقيو .بئاصملا لهأ دنع تاململا فشكو

 قح حمر ردق ىحضلا سمش تعفترا امو ؛مهترمد ىتح فتح بئاحس اهبقعت اهفتح بئاحس
 ىلع ىف اهنع ىناثلا ىلع ىف هحئادم فلتختو .اروكذم اًئيش اونوكي مل نأك هناسرف بلاخم ىف اوبشنأ
 :هلوق ةلكاش ىلع تاراذتعاو تافاطعتسا اهرثكأف لوألا

 ىفرسم» :لاتتف“ .ىتشألا :هيهجو. ىف. -انننلا رظت قتلا . قلتلا» هنأ اي
 ناكملا هانت ويس ةعتتاتبطوأ هبرقب تيرغلا ع ىذلا تنأ

 قفدتي ىَرَولا ىلع ومو ُداَدأف مكوفع نم َديْرَش لواحأ ىلام
 قحميو ميظعلا كاذ هب ىَلْيِي, مكملحف ٌميظعلا ُبْنَّذلا ىل ناك نإ

 «نسنلا .طقتلا قيمر. نقلا 52 انميرو» :لوسرالا كلك كلاب

 ثراحلا نب رضنلا اهيبأ ءاكبل ةليتق اهتراتخا نيذللا ةيفاقلاو نزولا سفن نم ةديصقلاو

 :لاق اهرعش عمس نيح ِةَِكَي هللا لوسر نإ لاقيو .ءارفصلاب ردب ةوزغ دعب هل هللا لوسر لتقمو

 تيب نم رثؤم ءزجب ريخألا تيبلا ىف ىغرولا لثقو .هلتقأ مل هلتقم لبق اذه تعمس ول ىنإ امأ

 1 :هلامكو ,ةليتقل

 امتدت قزو لهب ىو 2113 فالعتساب ل وسستلا نتا ضن: قاقلا الع تنل هناك

 ةبوذع ليست ىناثلا ىلع حيدم ىف ةديصق هلو ءاهيناعم ضعبب رثأتيو .هبلق ىلإ ةليسو اهتيفاقو

 : هلوقب اهأدب ةسالسو

 ليا ىلوأل 2 دا ٍلزْغلا نلحا حدملا ةجاح

 نم اريثك هي هيلع اعمل نيرئاثلا ضعب ىلع هراضتناب هحدمب ذخأ اهيف لزغلا ىفوتسا اذإ ىتح

 .عيدبلا تانسحمو مولعلا تالف هرعش ىف هلثم رثكتسي ملو ,ظافلأ ةلازجو ةغايص ةناصرو

 .ردف :ديق )00(



 ماسالا

 ] ءاجطاو رخفلا ءارعش
 مامت وبأ ىمس دقل ىتح ,ةيدقلا رعشلا تاعوضوم نم ةسامحلا نم هب لصتي امو رخفلا

 ىلع بلاغلا عوضوملا هنآ" نا :ةراشإ ةسامخحلا ناويد مساب هرصع ىتح ريتخلا نم هتاراتخم

 ,بورحلا اهيف رثكت ىتلا ةيبرحلا تائيبلا ىف رهدزي ائادو .هرصع ىلإ هتاراتخم ٌدمو ءاميدق ءارعشلا

 .ةرجهلل ىاثلاو لوألا نينرقلا ىف ةريثك ابورح دهشت تلظ ناوريقلا نإ انلق اذإ ولغن الو

 نب دلخم اهمجاهو 100 ةنس ةطلام حتف ىف مث 1١١ ةنس ةيلقص حتف ىف كلذ نم ءىش لصتاو
 ,سماخلا نرقلا ىف لالهو ميلس ىنب ةفحز تناك مث ىمطافلا مئاقلا رصع ىف ىرفصلا داديك

 ميلقالل ىلامشلا لحاسلا نولزاني اوناك 284 ةنس ةيلقص ىلع ىدنامرونلا راجور بلغ دنمو

 ىتلا برحلا ران ميلقإلا لص ىرجملا سداسلا نرقلا ىفو .ارارم ةيدهملا ىلع اولوتساو ىسنوتلا

 تناكو ةيصفحلا ةلودلا تماق مث ,نودحوملا هيلع ىلوتساو «ةيناغ انباو شوقارق هيف اهلعشأ

 انإو .نوينامثعلا مل ةلودلا نم ةرخأب نابسإإلا اهزنو ءاهئوانت ىنتام رئازجلاو بونجلا ىف لئابقلا

 ,ةسامحلاو رخفلا رعش هيف رهدزيل (ئاد ادعم ناك ىسنوتلا ميلقإلا نا ىلع لدنل كلذ انركذ

 ةلودلا سسؤم ناسل ىلع هدجن ذإ ةيبلغألا ةلودلا رصع رعشلا اذه هيف رهدزا رصع لوأو

 ىلع اهانب ةديصق ىف لوقي ذإ بلغألا نب سابعلا ىبأ هديفحو بلغألا نب ميهاربإ ةيبلغألا
 1 نسملاو بسلا نكفلا

 ناحل اهي رمسلاب :كبأك. سفك قش: :قللا كلملا انأ
 ابابللاو :تضابعتلا قد ض2 حمو ئهرك نع تيقل اذإ

 بابللاو رهوجلا وأ ةصاصملا وهو ,باحسلا اهب غلبي ىتح ءامسلا ىف اًدعصم هسفنب ومسي وهف
 نب دمحأ هتيب نم ناكو .هتعاجشو هريبدت نسحو هتسايس نع اثدحتم ىضميو ,مركلاو دجملا نم

 :ز دلو مو رشا قف الظن ناك ري ةلقتفو نملبا رطو تالا لازال ةفنيم ف وتملا ىبلغالا ةذاوس

 لثم نم بورحلا ىف هئالبو هتلوطبو هسأبب هيف رخفي ريثك رعش هلو ةروهشم عئاقو اهعيجج
 5 . : "أدل
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 ماجألا .نيسبب .قرسحيب .قركأل لام دقت نع انا

 )١( وراق نس .04 ض ىسلدنألا بدألا خيرات لمجم ١ ىلع ىقنوتلا هيدألا 3



 2 عم

 *فزعتل نوستلا نإو :«ترخلا لاوها ةيوكزري سانلا :قي:دتعاعت ةيض راطو.دفسلا زال دقق
 هئادعأ ءالشأ نم كيال 0 ا هفلخ لازنالو ا 7 ةمئاخع لازت أم ىهن هسأب

 ل

 ثمنا قلما قوقلا اذه.زكذي. ةلوق“ تو

 بجحلا للخ نم ٍتوملا ُهْجَو حال دقو  مكضرأ ءاقلت هلا ليخب ترسف

 "يح نيل .كونللا' .لافماك لاخر اهدوشت :اكامع. :ةليخخ ابهتفذرأو
 (©ٌبلغلاو رصنلاو جلفلا مُهَسب تزفو  متفَرَع دقام هللا دمحب ناكف

 ه ع ع8 ِء ع ِء ِءِ

 هليخ قدرا ليم« ضكتي لوهلاصرلو:هل ثوملا قدازت:دقؤب رضم:ءاقلت ةشيخي ةريس يوصي قو

 هنا ريغ ءرصنلا هل مت ىتح نوعرسيو نوبثي .دوسألا مهناك ناعجش لاجر اهيلع ىرخا الويخ

 مهيلع ةركلا دواعي لظيس هنأب هموصخ دعوتي وهو :ةيدهملا ىلإ ةشيحب ةدوعلا ىلإ رطضا

 ىف رخفلا رعاشو .ىئاهنلا رصنلا نم ديريام ققحي ىتح بهللاب مرطضت ابرح لعشي لظيسو
 ىبيجتلا رهاط وبا رصعلا ىف مهب ىقتلن نممو ,ةملكب هصخنسو زعملا نب ميم ةيجاهنصلا ةلودلا

 :'"سفنلا ةزع ىف هل ام فيرط نمو

 ١ لزهلاب بساكملا ٌدِج نم عنقأو لخملا ةنرعلا ىف سفنلا رِقأ مك ىلإ
 2 ع
 يلَصن الو ىحمرو ىرهم لمتعأ م ةاحامتم 5 ىمالقأأ فلكا

 هاو ةنزعلا نيب لسع نقلا قم ينل | ردا ل

 . اهبحاص ىلع دوعت ال مالقألا ذإ ,بدجملا عترملا ىف ماقأ دق هبدأو هتاباتكب هسفن ىري وهف

 ىدم فويسلا ال مالقألا تناك نم نإ لوقيو .هحالس كلذب هيلع دوعي ىذلا امنإ ةهفار ةايحب

 .. لاطبألا نيب ٌدَعِي ىتح هفيس لمحي نأ هب ىرح هنإو ءرقفلاو لذلا نيب اهيف ماقأ ةايحلا ىف همه

 .رصنلا :جلفلا (5) .ميظعلا :ماهللا )١(
 ١78. ص ردصملا سفن (6) .85ص ىسنوتلا بدألا خيرات لمحم (؟)

 دجملا :لحملا (1) .عي رس ودع بخ 00



 "يؤ 0

 هلو ءايركز وبأ اهسسؤم ةيصفحلا ةلودلا لوأ ىف اناقليو .هب ةريدج ةشيعم شيعيو ناعجشلا
 :(١)اهتحتاف ىف لوقي ةليوط ةيسامح ةديصق |

 ٍِع

 ا'بيخُي بيخنلاف اهاظل ٌبشو بيجي بيجنلاف اهييعاد بجا
 مع ع 0 8 0 ند 0 2 0

 وو هسو“ 2 م6 ره

 ا"بورغ ةامكلا ماه ىف هيِبَرْعل 6-<ضيبأب الإ ءاَيلعلا عّبتت الو

 ردو .نابجلا لإ ءاننع لكل 1 ذا يرخلا نابع ضرف ملا نإ نضخش لك ودي وهو
 داح فيسب ءايلعلل حلستت امئادو ءلوماملا فدملا بيصي ىذللا وه مزعلا بحاصف ىوق مزعب
 ةيصفحلا ةلودلا هذه ءارعش دنع اناقلتو .ةيقب اهنم ىقبي الو اعطق ءادعألا ناعجش سوءر عطقي

 ,مهناسرف ةلوطبو ودبلا ةعاجش افصاو اهيف كراشي نودلخ نبا دجنو .ةريثك ةيسامح راعشأ
 ىلع ةديصق هيف اهلثمي اممو ءىنيسحلا رصعلا ءارعش دنع راعشألا هذه نم ةفئاط دجن لثملابو

 : :(©#لوقي اهيفو :قيسحلا قاثلا ىلع هأشنأ ئذلا لوطسألا ىف ىسقافصلا .بارغلا

 اركنلا يقل اهون رضا :تاناو# 12 هاهي دار قاسالا نفل" راش
 "ب يبد ةمشلا ةاللأ ثاني فقل دئايقلا كلل. ياو

 هلع اويكروأ نسبلا نق ااويرضااذإ تقم: اهالع نع رجا زوفي
 ارح .هقانغأو. :ىرسأ اعلا . عيب اه م ُمالسإلا َّىقل اذإ

 نإو .هلديجم رصن تاياو مالسالل ىرشب هنفسو لوطسألاف .ةبهتلم ةسامحب جوع ةديصقلاو

 حبصأ هتيقل اذإ ىحو: ىدغلا اهتم تلقي نأ نكم ال ىتح اييرج ىف ءابسلا كالفأ قباستل نفسلا

 بارغلا ىلع رصاعي ناكو ؛ليتقو ريسأ نيب مهف ءاحبذ نيحوبذم امإو ىرسأ امإ هدارفأ لك
 ذاتسألا مهل دشنأ نممو ,ةملكب هصخنسو عيدب رعش رخفلا ىف هلو ىنيسحلا ىناثلا ىلع ريمألا

  .زيزعلادبع نب ةدومحو ىرجحلا ديعس نبا رخفلا ىف اراعشأ باهولا دبع ىنسح نسح

 نع ةباتكلا ىف نوعسوتي هدعب اوءاج نم الو قيشر نبأ دجن م ءاجهلا ىلإ رخفلا انكرت اذإو

 .اونوكي. مل مهسفنأ ءارعشلا نأل امإو .هب نوبجعي اونوكي مل ميلقإلا لهأ نأل امإ ,نفلا اذه

 'بدألا 55١. ص ىسنوتلا بدألا خيرات لمح (4) .188١ص ىسنوتلا بدألا خيرات لمجم )١(

 .١٠؟ص ىنيسحلا دهعلا ىف ىسنوتلا ٠ . .نابحلا :بيخنلا (؟١) :

 ةاغارَغ :(8) سوءر :ةامكلا ماه .هيبناجل :هيبرغل (")
 .ناعجشلا ١
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 مو ,ثيبخ ءاجهو رداون بحاص ناك هنإ لاقو .ىفوباصلا ىلع نب ركب ىمسي رعاش دنع قيشر

 راسل ءاديدش افافسإ اهيف فسي ناك ةليلق ةلئمأب 0#

 )١( يهلّرلا بلاط ىبأ لوق لثم نم سلدنألا ىف نأشلاك ءاهقفلل ءاجه

 اذيص مهاردلل ملعلا اولعج ٍءاهقف رشعم لثم نكتال

 انك ةيرلا هيب ارداك 2 ةاياقك فريش هويلْط

 نلإ ةييرقلا :دالبلا نم اهريغو .نقوتي. نشاتلا .نارصلا قف هيابسألا فحأ نأ اننظ قو
 نبا هقاس امتو .مهيلإ اونأمطاف لاومأ نم ماكحلا ديب ام لك ىف اداهز مهودجو نأ ةفوصتملا

 :('7”باتكلا دحأ 4 نيئاجملا ضعب لوف ا نإ :ةكتو

 ريرنقادم و

 3 هرسيح مأ هن ع مأ ةياوينكاا ىردأ الف تريح

 هنم رتكاو ديد اعنيل هعبتل كلذيو: :ةباوثأو. ةنطرعو نتاكلا ريتش ىف ةحاسولا ممع دقو

 نورخآ هعم بلص هنأ ودبيو ؛ىعازخلا بهرق لوق وهو ,بولصم ىف ليق ام اماليإو اعسلا
 :'" نيدلا نع قورملا ةمهت سفنب .(').يدلا .ع : 0500 ب

 انك ألو ىَلَص الو اتمنا نطل كلنا ا ل ا
 ادرم نم لك نيف 2 كلتو ردتقم شطب متيقلف عناربتم

 ءاحطلا ةدح فختو .ميلأ باقع نم مهب لزن ام نوقحتسي .نودحلم نوقرام - هباحصأو - وهف 0

 .هتوخإ نمو هنم مكحلل هبهنو همعل هقوقع نايبو لوألا ىلع همع نبا ءاجه ىف ىنيسحلا ديشرلا

 :'7هلوق لثم ىف اليوط كلذ رركي لظو
 ٠ 8 وه هك 5 #ً 9 - رءطعمو

 الجر هتجن نم ريغ اجن امو امد حابتساو ابهن سانلا لصاتسا
 ّ م و ه م ص 2 ع 7

 امعا نارسخلاو ,روجلاب معو نق تستش تشو انيلهاو انيلع ىعب

 هالصأ برحلا ماهسب هنبا ىدنح اع اي معلاو هدلاو ّئع دق

 و

6 

 و

 ه

 يدألا» رظناو ه4 ص: ةيشالا ديم .قاويق:49(1) ١١8. ص قيشر نبال جذوفألا )١(
 1 نص :قسملا ةيفلا قى سوتلا“ .558 ص جذوفألا (؟)

 .555 ص جذوفألا ٠
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 هنم مهرأرفو دن خالو هل هتيئشتو مهئامدو سائلا لاو ةحابتساو هفسعو هملظب هوجمهب وهو

 رصن ىتح برحلا دقوي لظ دقل لب .همع نباو نيسحلا همعلو هيب أل مخض قوقع عم .رئازجلا ىلإ
 رعملا نب ميت صخنو هصخنل اليلق نآلا فقوتن نأ ىرحو .همكح ناجلوص ىلإ داعو رعاشلا هللا

 ىجاهنصلا زعملا نب '''ميق
 ىذلا برغتلا راثآ .نم رثأ وهو ..ريمخ ىلإ اهتليبقو اهسفن بسنت ةيجاهنصلا ةلودلا تناك

 ' لئابقلا ةصاخو ةيب رع ةليبق ىلإ ةليبق لك تبستنا ذإ ءربربلا لئابق ىف ةيلالطلا ةفحزلا هتثدحأ
 هتيب رتب ىنعو م١7١٠/ه8511 ةنس (ةيروصنملا) ةربصب زعملا هيبأل ميمت دلوو «ةيب ونجلا ةيب رعلا
 ةفحزلا ثبلت مو ,ةيدهملا مكح هيلإ ضروف نيرشعلاو ةثلاثلا نس غلب امو ,ةعساو ةيانع هفيقثتو
 ماا برح ىف مهب هتناعتسال زعملا نم ةوعدب ناوريقلا ىلإ تمدق نأ ةيلالحلا

 عمتسي مل هنكلو كلذ لعفي ال نأ ميمت هحصنو .رئازجلا ىف ىف مهيلإ ةيوسنملا ةعلقلا تاعضا

 20 نم ادب زعملا دجي ملو ,هب اولزن ام لك اوب رخو ىسنوتلا ميلقإلاو ناوريقلا اومدقف هحصن
 حس كلل الطوب تلم 2 ةنس قوق هنأ لا "اهني :لظوب عنك ةئيع ةيدديملا قويت"
 هعجتناو .ةنس نيعبسو عست نع 00١ ةنس ىفوت نأ ىلإ اًرارم لاله ىنب لزاني لظو اهب اع ةئاطلتم
 ميلقإلا ءارعش نم هعجتني ناك نم ىوس ءاطعلا مط لزجأف ماشلاو برغملاو سلدنألا اع
 تنحل .نآون ىيضتقلا .لع. ني دمض 1 ذيع :نأو بيض, ني نيسحلا ا .لاطا» ىسوتلا
 نباو لاضف نب ميركلا دبعو فرش نبا هيبأ ءارعش نم هحدم نممو .دادحلا دمحم نب ىلع
 ناك :رابألا نبا لاق ءرعشلل اديجم ادقان ةذفلا هتيرعاش عم ناكو .هل هحدم انب رمو قيشر
 : جره تقو ىف ةدسنأ "| رغاش. نأ" ركذيف :مهظافلأ مهيلع دقتنيو ءارعشلا ضرتعي

 تال ايلا د كيلا .تاظيما .كريباعال تح

 ءابارطضاو اقلق رصقلا اذه ولع نم ىسفنب تيمرو ٌةْفِْح ترط - كيو - ىتتيأرأ :هل لاقف
 نقع نست لاو كلذ نمار رع دل ىر زو ديول ذب فرس هتديسم نع سو و هكسو
 ظ :ءادعألا ةلزانمل لئابقلا

 و
 لقتْسُم راتب مكيفامأ لطت مكؤلمد تناك ىتم 2 0 عا : لارا د دو 5

 زدت .مكلتاوأ تتناكامف .ملشف نإ ملاس مث مئاغأ

 ىسنوتلا بدألا خيرات لمجمو 77/* مالعألا نباو 5١1/7 ءاريسلا ةلحلا ميت ةمحرت ىف رظنا )١(
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 0 3 ضي الو ىلاّوعلا هين مي 5

 لك راعلاف .ىبرع لك ردص ىف بضغلا هل لعتشي ىنذلا رأثلا ركذب ةليبقلا ةيمح ريثتسي ميو

 محتتقي اهنع لضانم ةوذ' ارده بهذتو. عهوامذ: لطت نأو مهرأثي اوذخأي ل نأ برغلا ذنغ راعلا

 لذلا لبقي نأ نكمي ال ميركلا ىبرعلاف ,لذلا وه نائرتو ىلع ةليبقلل برضيو .اماحتقا توملا اهل

 نأ دبالو .فويسلا لفتو جافيلا مطحت اهلجأ نمو .ءسفنلا ةزع ءىش لك لبقف .ميضلا الو

 اهتزعو اهتمارك نع ىماحتو اهرأث بلطت تعفدناو ءاهئادعأ ىلع ادقحو اظيغ تألتما ةليبقلا

 ”نسسحتلا :ةناق انستا نق 0 جهملا ةلذاب
 < ب -

 كلا سارع اهطوننلا بنش اَناَوَع م ابّيسستفال

 ريرسلا ىلعأ ف جالا ىلع د بففرش ىف كلملا امإف

 اكروهدلا دبأ دلاخب :تسلق .لاوعلا ابط نيب :توتلا افإو

 ءادعألا ءامدي اقرؤذنصو اهروحن تخطلت دقو ةعقوم دعب ةعقوم ىف ليخلا عفدي ميّت لظيسف

 بيشي ةيراض ابورح هئادعأ عم العشم ةداحلا اهفويسب مهقانعأو مهسوءر ىف برضي لظيسو

 يار لع جانا نحت انت علا ورهف رعلا اذه يان والاقي قل هنا: لوقو داش و نع لك اطرد

  امإو «ةزيزع ةفيرش ةايح امإ ىرخأ ةرابعب وأ ءفويسلاو حامرلا نيب ماؤزلا توملا امإو .هنوصيو

 : قفانم ءاجه ىف ميمتل ام فيرط نمو .ماركلا لاطبألا ثوم ءزيزع فيرش اضيأ توم

 تقوي اولا .نقا .مهفلا ..تقاوب شح لك" نع. :ادنعاقا كسار

 ٌتْمَسو ايهشتمت ظافلأا) .نلفو نطل "انين راوطأو

 كيف انوع :لئاعت سيلو 2 ىفوي سيلو ةدوعولا ٌدِعِي دقو
 اكو ليها فلام يورد فاط ءاملا قوف ءاملا د

 0-3 ها

 0 ىهو انسح َنيعْلا قوشت اهارت ىلفدلا 0 كلذك

 .عطاقلا حمرلا دح :ةبظ عمج :ابظ (4) .فويس :ضيب .حامرلا :ىلاوعلا )١(

 .بلحطلا :ءاملا زخ (ه) >> .ةعطاقلا ةداحلا فويسلا :روكذلا بضقلا (؟) .

 ثيبخلا :تحسلا .رمحأ هرهز رم تبن :ىلقدلا () دعب ةرم ةرركملا برحلا :ناوعلا برحلا (")

 .هيركلا .ىرخأ ]



 "ا

 هيف نوكت نأ نود قيمنتو فطلو قذح هيف مالكب داش ,ريخ لك نع دعقي هروصي وهو

 ءاملا هجسني ىذلا زخلاك هيف ءانغ الو هدنع ريخ الو .هدعوب فوي ملو فلخا دعو اذإو ةدئاف

 ' ةحئار الو نيعلا قوشت ءارمحلا ىلفدلا ةرهزك لب .هل لصأ الو رظنلا قوري هحطس ىلع انايحأ
 اهوح هرشنت رطع الو اه

 قيسملا .نيشرلا !'اريجم

 , /١١١1 ةئس ذنم اهمكح دتما ىتلا ةينيسحلا ةلودلا دهع ىف ىنامثعلا مكحلا زيي ام مهأ نم 3

 ىسنوت ناك لصألا ىكرت ناك هنأ عم اهسسؤم ىلع نب نيسح نأ داليملل ١7١6 /ةرجهلل
 ةكرحلاب اونع اك هترسأ دارفأ عيمجو وه نييسنوتلا ديلاقتب ىنعي ذخأف ةغللاو ةأشنلاو دلوملا

 اومضف ةيبدألا ةكرحلاب اضيأ اونعو .ةريثك سرادم نم اوئشنأ ايفو ةنوتيزلا عماج ىف ةيملعلا
 نيتكرحلا ىف مهسفنأب اوكراشو .بتاورلاو لاومألا مهيلع اوقدغأو ءارعشلا نم اريثك مهيلإ
 رهتشا امك كلام نبال ليهستلا باتك ىلع هل حرشب لوألا ىلع رهتشا دقو ةيبدألاو ةيملعلا
 نايبلاو نيدلا لوصاو هقفلاو وحنلا ىف هقمعت ريغ ىراخبلا حيحص هتسرادمب ىناثلا ىلع
 هل سنوت مكح درتسا ىذلا ديشرلا دمحم رهتشاو .ىسقافصلا بارغلا حئادم دهشت اك

 ىناغألا بيترت لضف عجري هيلإو ءاريبك اراقيسوم ناك امك اذف ارعاش ناك هنأب هتوخإلو .
 ؛ هتبرغ مايأ هيف هارنو ءرعش ناويد هلو .فولأملا مساب ةامسملا ةيسلدن الاو :ةيستوتلا ةيبعشلا :

 اهيمسيو سنوت نع هلوق لثمب بادآلاو مولعلا نم هوبأ اهيف رشن امو سنوتب رختفي رئازجلاب
 :شيشرت :ميدقلا اهمساب

 ٌقفدتي اهُمْلِع ىحضأ شيشرتف انِعّرَش تاق دُهَجلا رْذَقِب انمَقأ
 قلج َىهامو اهيكحي ٌماشلا الف اهئاَرَظُن نع رخفلا َلويذ ترجو
 ناجم ايفيلع .لين انلا نينار هنوني ردع .نرألا عمعم ىف انو
 ل .كايسلا زان رتل أ راق ىلا نأ هللا أ

 ماشلا رخافت تدغ ىتح بادآلا اهب ايحأو ةعيرشلا سنوت ىف ماقأ هابأ ناب رسم وهن

 لين رصمك اهيف سيل نأ مغر .ةيبرعلا نادلبلا عيمج قوف اهعفريو ءقشمد وأ قلج اهمتصاعو
 ىلإ دوعيو ايندلا هل مستبتو .اهموسرو اهرايد ىفعت نإ نع اهناصو اهظفح هللا نإ لوقيو ,قفدتي ْ

 ١ :دشنيو رخف ةيهاضيال رخفب رعشبو اهتكيرأ ىلع سلجيو سنوت -

 )١( .376ص ىسنوتلا بدألا خيرات لمحو ىكلملا عرشملا ديشرلا دمحم ةمجرت ىف رظنا /

 .ىحمت :سردت (؟) ىدوعسملا ىجابلل ةيقنلا ةصالخلاو ىشابلا خيراتلاو



 ليش .نيتلاعلا ىف اتينا
 اندجم ٍتيب ىوس ىوأي ال رعلا ىرأ

 انقوبس .ةامك نقار حن نإو

 لص يملا نال نر
 م

 لملوا ندم نام
 ليهصو ىرثلا ىف عقو ليخللف

 ليمتو ىّرثلا حطس ىلع بوذت

 نإ ىتح هزعلاو دجملاو ءالعلا نم اولانام دحأ لني ملف .نيملاعلا قوف هترسأو هسفن عفري وهو

 هشويج ةعاجشو هتعاجش نع ثدحتي مث .لذ ىأ وأ ىذأ ىأ هبيصي نأ نكمي ال مهام ىف ادحأ

 مهسأب مامأ ليت داكتل لابجلا نإ لب ءالازلز اهتلزلزو مهويخ ضرألا تزه تراس اذإ فيكو

 . ةنس هترسأل هيبأ مكح درتساو همع نبا شويج رحد نمثم برغتسي ال رخف وهو .انابوذ بوذتو

 هنس نينس ثالث دعب ىفوت دقف اليوط همكحو هرصنب عتمتي ملو ةرجهلل ١8

 .م11709/ه

 لزغلا ءارعش

 ةأرملا ءازإ هبح اهيف اروصم هل تايبأ ضعب لزغلا ىف مظنيو الإ رعشلا مظني رعاش داكي ال
 لزغلا راعشاب قيشر نبال جذوفألا باتك جوميو .ةدلاخلا ةيناسنإلا ةقالعلا هذه نع اربعمو

 ىذلا فلكتملا اهنمو ,ةيعاوطو ةلوهس ىف هبحاص سفن نع قفدتي ىذلا ىعيبطلا اهنم .بحلاو

 نم هءارو امل اديهمت عضوي ىذلا هنمو ,ةدرفم عطقب لقتسملا هنم اضياو .ةعانص هبحاص هعنصي

 اننكلو ,ةريثكلا لزغلا فئارط نم جذومنألا ىف ام ضرعن نأ عيطتسن نلو .حيدم ريغو حيدم

 ىبأ لثم قيشر نبا مهب بجعأ نمم .ءارعشلاو ءاملعلا رابكل هدشنأ ام ضعبب ىفتكنس
 ةغللا مولع ىف ىرابي ال ناكو 2١7 ةنس ىفوتملا زازقلاب فورعملا ىميمتلا رفعج نب هللادبع

 ةردقلا لهأ هلواحي ام ىصقأ ةعدلاو قفرلاب هيف هغولبو هرعش ديجب ديشيو ,تاءارقلاو وحنلاو

 :!"!هلزغ عيدب نم ركذيو «ىنابملا ديكوتو ىناعملا ديلوت نم رعشلا ىلع

 ٍنيكملا هيف هيناكم رذدقو ىداؤف نم ِكّبح لحمو امأ

 ىنيمي ىف ِكنانع ىل رّيصت ىتح لامآلا َىل ٌتطسبنا ول
 ىنوفج ٍرْذح نم ِكيلع ٌتطِخو ىنْيَع داوس ناكم ىف ِكتْنُصل
 رلا عل نودظنلا  :تانآ كييف ىتامألا .تانيانغ كتم لبأف

 نمأو

 مجعمو /4/ ةاورلا هابنإو "17ص جذومنألا )١(

 .”74/5 ناكلح نباو ١١7/ ءابدألا
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 اهظفحب ىتح .هنوفج اهيلع طيخيو هنيع داوس ىف هتبحاص عضي نأ ديري وهف ,ةفيرط ةعطقلاو
 طاحلأ ءارو ٌىفخلا نم اهيلع فاخي اهنإ الئاق ةعطقلا ىف ىضهيو .هينامأ لك اهنم غلبيو اهنوصيو
 ىنشخلا لهس ىبأ نب زيزعلا دبع لاقبلا نباب قيشر نبا ديشيو .هايند لك اهنإو «نويعلا
 كلسيو ءاقلإ مالكلا ىقلي اعوبطم ارعاش ناك » :هنع لوقيو 2١5 ةنس ىفوتملا ىوغللا ىوحنلا

 هلزغ نم دشنيو ,مالكلا ذخأم برقو بيكرتلا فطلو عبطلا ةلوهس ىف ةيهاتعلا ىبأ قيرط
 الو

 هس
 ا
 .نيامنلا عيت نشوب زري نبال نم ادع انعام ب

 نارا هبابسأ :اي فاك روم ”قمع للا كورس
  ىساقنا .كييدزت .نمب ئلكأ ٠ىرطاخ .ق. كلا :ئزكذ:. .ةبدزت
 و املاب كل ىبلق سميلو ىنتيسانتو عد تيسن

 ,سايلاو قوشلا نيب لوجت  ٍةَرْسَح ىوس ِكنم ىل سيلو

 .نم ىهو ةئلألتم ةرد نوكت نأ بجعيو «ةموعنو انيل ىثتي سآللا نصغك هتبحاص نصغف

 ىف ددرتتل اهاركذ نإو .هلقع طالتخاو هساوسو بابسأ تناك ةليمج ةروص تروص دقو .سانلا
 ترم كتف« ىساتلاب اك: هيلق نييلو.هقيباتسو هدو: فيستا نقو. ةنمافنا قدرت يم ناكا :ةرطاخ

 "لوقو .سأيلاو ءاقللا ىف عمطلا نيب ددرتت ةرسح ىوس اهنم هل قبي ملو ءارفح هيف اهتروص

 :ىدزألا ىلع نب دمحم

 حاحص ضارم نسحلا نم رك دلي .يواكم نافجأب ونرت
 حاقألا قيقشلا نبي ام حالف  اهّدَح - تكحضتسا امل - رمح
 دايت ايهم مانلأالل نبل ترف نقلا يرنأ جوس
 حاربال اهّبح :ىّبُلو ىبق اعد اًولَس َتْمُر اذإ ْنَمو
 تكحضو ءةحصلا ةياغ حاحص ىهو نسحلا نم ةليلع ىركس اهنأك نافحأب ونرت ىهف

 ةرمح جهوتملا قيقشلا درو نيب هضايب ةعاصن ىف حاقألل هبشملا اهرغث ضمو امنأكو ءاهادخ رمحاو

 . اولس دارأ اذإ لوقيو .ماقسألا نم همسج هب تباصأ ام مغر هتجهمب اهيدفيل هنإو  .اهدودخ ىلع '
 . همالآو هبح ايكاش ناطلس نب دمحم ىمالقألا لوقيو .ادبأ حربت ال اهبح هلقعو هبلق ىدان اهنع
 ويف

 ."86ص يجذوغألا (5) .84/؟ ةاورلا هابنإو ١١١ ص جذومتألا )١(
 .١٠20ص جذوغألا )١(



 ”؟21
 رب 8 ى 8 نا ّ 6 /

 قفد ةرث عومدو يا اتت

 قرتحي فوس ٍليلق نع بهل هن رطب اشو

 قمر هبام كاله نم فرج ىلع ىَفَسَأ ىتفو

 اوقلخ ام ّبحلا ّلهأ تيل مهحيو ّبحلا لهأ َمْيَو

 هذه» :قيشر نبا لوقيو ءاهتعمس 3 هيلع هتبحاص ونحت نأ اهنأش نمو «ةعيدب ىوكشلاو

 ءسفنلا ىرح ىرجتو ءسفنلاب قلعتو بلقلاب قصلت ىتلا ةقئارلا ةلزغلا ةبذعلا ظافلألا ىه

 ةقرب هفاطعتساو بوبحملا ءاعدتسا هنم دارملا نأل ةصاخ لزغتلا ىف قاذحلا قيرط ىه هذهو

 .ةبلغلاب رارقإلاو ملألا راهظإو باتعلا فطلو ىوكشلا

 ىمست ةفيفع ةفرظتم ةبيدأ نأ سلدنألا نم صاخلا ءزجلاب لزغلا نع انثيدح ىف انب ّرمو
 :تضت ةعيدب ةيلرغ ةع وطقم هيف: قيمظر انناوت اهب ةقيفتم ىرورت تقاك لقا داو ةنيدلم: نما ةييخم ٠

 دجن اننأ فيرطلا نمو .ةعدبم ةرعاش بنيز ىمست تخأ اهل تناكو ءاهلامجو اهنسحب اهتنتف اهيف

 نعي نحل ناقتلا مهارربا تدب كفيت ىسست نانعنلا ثيم ةرعاش ةسققلا:ةلودلا لئازأ
 :''!هلامجو هنسح فصو ىف لوقتف اهبحاوص ىدحإ

 وا ةتفاسع. كارآ ,نقنك باز :اهنعر همه. تكدس اذ

 + 1 ل كيالللا دنع .فعرد 1 ةهنج تك ويلا ليرطا كفا
 تي :نيذلاب يرافق ناتي .لاط قوص نما عاتزا نافل أك
 ةرابعب وأ كارأ نصغ قناعت تايح وأ مقارأ اهنأك اهرئافض وأ اهتبحاص بئاوذ روصتت ىهو

 دنع تغزن اذاو.:فلم فينك ى ا قيقا اهنعش نا :لاوقتو :ةقيشرلا ءاقيطلا اهعناق قا ئرخأ

 .رأثب بلاطم نم عزفلا هذخأ حابص هنأكل ىتح .عصانلا ضيبألا اهدسج ىلع هداوس ادب اهبايث
 .عاطتسا ام أرتستمو ايفختم ,رعشلا اده نشيد ف ايتخاف

 ' ييو او ريعتاو لرعلا مهول ىلع ةيلخلا وول نع نيلرحلا ءارعشلا نم ةثالث راتخنو

 نمز ىف روضام دمحمو نييصفحلا نمز ىف ىنايلللا دمحأو فئاوطلا نمز ىف ىرصحلا ىلع مهو

 .نيينيسحلا

 ايح ”ممارأ "(8)“ -”ةيقيرفا ”ةييرعلا :ةزاضكلا“ .نع :تاقرو 1

 .دوسأ :محسأ (') . #/6 ١



 "عال

- 
 ىرصحلا '''ىلع

 ناك بادآلا رهز بحاص ىرصحلا تخأ نبا ىرصحلا ىرهفلا ىنغلا دبع نب ىلع وه

 وحن ههجو ىلوف .ةديدش ةرارم ناوريقلا ىلع ةيلالطلا ةفحزلا ناوْدَع هيف فلخو ءافيفك
 0 ماسب نبا لوقي هيفو ,ةطسق رس ريمأ دوه نب ردتقملا ةصاخو فئاوطلا ار هاداهتو :نسلدنآلا

 سلدنألا ةريزج ىلع أرط ,ةعامج ميعزو .ةعانص سأرو ةعارب رحب ناك» :ةزيخذلا هباتك ىف

 قفان انقفاي دموي .هفذألاو هقاوربتلاب .ةنظوت تناقش كعب. ةندعملا وم. ةنيمانللا .ةناملا "قضت

 سفانت هيف اوسفانتو ءميسنلا ضايرلا ىدابت اهفئاوط كولم هتداهتف ءقيرطلا رومعم .قوسلا

 اهب ؟ئىرقي ةجنط ىف رقتسا فئاوطلا كولم نيفشات نب فسوي علخ املو.«ميقملا سنألا ىف رايدلا

 ناكو ,عفاأن ةءارق ف ةموظنم هلو ءاهقرطو تاءارقلاب أذف املاع ناكو 0 ةنس هتافو نإ نآرقلا

 :ةصقرملا هتديصق هلزغ عئار نمو ءانلصي مل ناويد رعشلا ىف هلو .ءاعدبم اًرعاش

 نك هه 7 و ع وب يت سل كا 8

 ةديع وتم :ةحعاشسلا مايقا هديغ ىتم بصلا ليلاي
 كاد ه 6 2 9 م هع لاا مب ه6 م

 بمب مم َس
 هلصريو ءانتغرت امن هل قرو مجنلا هأكبف

0-1 

 هذيصت زعف مونلا يق اكرمش هل“ ئانيع تبيض
 هدروت ِهْيَّدَح ىلعو ىيَد هانيغ تكفس ْنَماِي م هه 5 م 8, 0 93 6

 و س مه 7 1 5 2

 ةديححت كنوفج مالعف ىمدب افرتعا دق . كادخ

 رع رت ه م ا

 هدذعسي كلايخ لعلف  ىّرك قاتشملا به هللاب

  ىقوش مهرخآ نوريثك برعلا ءارعش نم اهضراع هنأ اهتعور نم غلبو .ةليوط ةديصقلاو

  بوبحملا ليل لأسي وهو .ةعيدبلا اهيناعم نمو ىقيسوملا اهنسح نم ائيش اهنم اوسبتقي نأ نيلواح
 هقارقلا لع هتسا هديب عت انآ ناديعلا مان ةقوددةع الا ابق سا نمسا لهو يدع نع

 لوقيو .هآري الف الح هتيؤر ىف المآ اًمامل مانيو هل مجنلا ىكبيل ىتح .رازغ عومدب ىكبيل هنإو 00

 ١ هيك نا فاسو ءاينوتح دوش يفقد نيك عملا يسخرون هدهانقوب دعو تكفي اهيشعلا

 امثو ,ةذف ةيرعاشب هل دهشت ةقر ىهو .ةغلاب ةقرب ظتكت ةديصقلاو .هدعسي اهفيط لعل امون

 ْ ] :ماسب نبا هل هدشنأ

 ىسنوتلا بدألا خيرات لمحو 68ص عبارلا ءابدألا مجعم ىرصحلا ىلع ةمجرت ىف رظنا )١(
 ] .108١ص :ىديمحلا ةوذجو ”722١/7 ناكلخ نباو ١6/59

 مسقلا .ةريخذلاو ةلصلا ىف لاوكشي نباو 795



7١4 
 مو

 - ٍقشاع ةشاشح ىدر

 تامف قارفلا وي

 اهتعدوتسا 0 ىو 0 تعدو
 م
5 

 روبق ريغب ىتوم ىوهلا ولوأو هقوش 5

 ىريفزو ىعمادم رجس و ىبلق

 رودعملاو

 6-0 ِء

 لهأ امو ءتام هنأك سحيو .هتقرافو هترجه 0 نأ هتبحاص 55 وهو

 تنحو هريفزو هعومدو هبلق اهعدوتسا دقل لب اهعدو هنإ لوقيو .روبق ريغب قوم الإ ىوملا

 ىف ارس اهلبقي نأب ىفتكاف راحلا هسفن نم اهيلع افوخ عجارتو اهلبقي نأ مهو ,تكبف هيلع
 :هلوقك ىفاوقلا ىفو بحلا ىف ىتح هب بعالتلاو سانجلا ىلإ ليمب ناكو .هريمض

 دقف ىوهلا تمتك نإ
 ماقسل

“َ 2 

 . ىذلا هبوحشو هماقسل افورعمو اعئاذ هيف هرس حبصأ دقف ,هنامتك نم ةدئاف كانه دعت ملف

 ' ةردق ىلع لدي امم ,ةفخب نيتيبلا ةيفاق ىف سانجلا اذه لثم ىلإ ذفني فيك فرعي ناكو .هالع
 :..ىقيساوملا ةوالحو ةليخألا ةفارط نم هرعش هب زاتع ام عم ,ةعيدب ةيرعاش

 ىايلللا ')دمحأ

 نم نرقلابةلابللا مست هيو لإ ةينبشا قايلللا :عبسا ووهتتلا ىسيفلا مقارب | نيددعأ وع
 ' رداغف ةركبم ةيرعشلا هتبهوم تحتفتو .اهئايدأ مالعأو اهخويش تاقلح نم لهن دقو .ةيدهملا

 نوكو ةراجتلا ىف لمعف .ءارثلا ىلإ هسفن تحمطو .ةلودلا تالاجرب طلتخاو ءسنوت ىلإ ةيدهملا

 ردص هداسح رغوأو ءالئاط ءارث اهنم ىرثأ ةيراجت تاقالع ةيليسرمو ةونج راجت نيبو هنيب

 ةيلزغ راعشأ هلو م١؟11/ه709 ةنس همد رادهإو هترداصم ىف اببس كلذ ناكف ,هيلع رصنتسملا

 :هلوق اهنم .ةعيدب

 اذه
_- 

 ثقه ع 80 نم وو 6

 دجولا هب ىضقي ىذدلا نيا دحن هذهو بيدعلا

 رد .هيوح عبر لأ ذآ علا ,لاحح :اذكع "ان
 م ”ن ري 2 5 ٠

 ٌدشاف مهدهع ىضام ركذبو اريتبم نيعلا عومد حرس

 دعبلا كدوصقم نع قاع نإ مهئطاوم ٍفغش ىلع مثلاو

 (01١) ةيسدنسلا للحلا قايلللا ةدحرق قا زلخنا ؟0٠١

 ص ىسنوتلا بدألا خيرات لمجمو ١10.
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 دجلا دعسيو نامزلا فك هب دوجت وجرنام لعلو ْ ثا و هوم 2 ع 2

 ياسا فايل عا ياما عا هئاكب ٠

 عطتسي ملو دعبلا مهنع هقاع نإ مهمادقأ ءيطاوم مثل ىلإ بحملا وعديل هنإ لب ,ةبحألا دهع
 ا اهلي نيالا تايب نا 86-5 كا

 ناو ً : 6 2

 1 ا 9 2 5 قا 9 ن ريت هو كريب < ع

 '"'ادهع ئانلا زعاف مكاوهو ىدهع ظفح نع تلحام ىدو لها

 هدو ران ديزت حيرلاك هناف ايههمول نع اًقمكيو ادجنو هأعدي نأ هيبحاص ىلإ بلطي» وهو

 ثدح دعس برق ,ديعب ىدعس عير نإ الوقت الو «ىدعسي هقلعتب الاعتشا هحتاوج نيب ةنكتسلا

 : دآ لوقيف اندم ال تيوس كفا و .قردم هقولك ني م ل كل

 هيأ دا 1 قيقا هلدستلا نلف ل ذو
 هعمج عمسلا قاطنو ها 0 هظفل

 . اررد هرثنت ىهو اهظفل لامج هل ىءارتيل هنإو .هتبحاص عم وه لب ٠ ,هلذعيل هعم سيل هبلقف
 .هتفرو هلزغ ىف هنانتفا روصيام هلك كلذ ىف لعلو .ررد ءارو اررد اهعمجي هعمس قاطنو

 روضام (؟)رم

 رشع ىداحلا نرقلا ىف ىسنوتلا ميلقإلا تلزن ىتلا ةيسلدنألا رسألا نم ةلضاف ةرسأ نم
 دوو قع وقل ينوي ل رقحو ناتاسبلا نم ريتك اهنا ةنيتم»«ذ اهيلع دلو كركساو ىرحجملا
 هؤشنم اهيفو م 1770//ه 317١0٠ ةنس لضافألا اهئاملع دحأ روضام دمحم هيبأل دمحم ةدلبلا كلتب

 نم لهنف .ةرعنلا اهتعماجو سنوت ىلإ لوحت اباش حبصأ اذإ ىتح اهئاملعو هيبأ ىلع هابرمو
 بالطلل سردلا - هتسارد لمكتسا نيح - هيلإ اودنسأف .هؤاكذ هيف مهبجعأو .اهئاملع تاقلح
 . ىف هلح لح هولا قل اذأ ىتح .اهعماجب ابيطخو امامإ «ناميلس » هتدلب ىلإ داو ,ةعماجلا دلع

 ىف ىسنوتلا بدألاو ١6ص ىسنوتلا بدألا دعبلا : ىأتلا :تريش قلع (5)
 .2١٠ص ىزغلا ىداهلل ىنيسحلا دهعلا خيرات لمح روضام دمحم ةمجرت ىف رظنا (؟)
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 .م١١18/ه5١1؟7 ةنس هتافو ىلإ هيلي لظو .هتدلبب ءاضقلا بصنم

 هيو ةلاو ا عقلا ني كرت رن لا تحتفت دق ةيرعشلا روضام دمحم ةبهوم تناكو

 :هلوق لثم نم ءفهرم سح نع بني لزغ همظعمو ءاطوطخ لازي ال اناويد فلخ دقو ,هراعشأ

 فطعت الو اهب رجهتو تصح 0 رم ا

 فلي لا كديعو. تالتتغإو ىضقني ال ٌرجهلا ىتم ىتحو
 د ىبو ىلع ىوهلا قشو قاريصض: ليغ دقو

 "عري ةفارفم يلقي قول ىب ججل ىوهلا رو

 فرس ال نقلا قلل رسب ل .اينيصاو اح 115

 .هربص دفن ىتح .هل اهدعو فلخت امئادو هرجهت امئادف هفصنتالو هملظت هتبحاص .نإ لوقي وهو

 هبل اهس دقو ,هنارينب ىظلتي هبلق امنيب .هفلتي داكيو ىوهلا ريسأل هنإو هداؤف ىف دقتي هقوشو

 :لوقيو .ميريال هقوشو ءهرابطصا هنم ىهوو

 ناجع ناوشآلا غنم ىنلسوت ناو .بلقلا قل .تننأ ةيطان

 اتاردع قا ذعر الت اذ قفل نيب تلتح "امل ستمر رت

 اناسحإ نّسححلا كاذب ِتنّرق اله 2 اهتحالم ىف َتِّدِت نس ّسمشاي

 انتاوتشنإو» ”اناهلز كاركذ بيط نم بر نق تربع لإ /كتركذ نإ ام

 - ىتح اراردم عمدلا فرذو هربص ىشالت دقو .اذبأ ٌىفطنتال انارين هيلق ىف تلعشأ هتبحاصف

 هناي هلق رتعيو هةوومو هيل اناس هيب يرقع نأ ناقل اتم .اهفطعتسيو ءاناردغ ليحتسيل

 :لوتيوع اقسم :اطون. اهلا رك“ نيل نم حبصأ

 اتننع ىلا ةاقفرب قالا ةيطايب نرخ .ىدفلا لوط .نلع. كيري قوش
 اقستا اذإ ىراسلا رمقلا انس ىشْني هتجهب ٌرون اّيحُملا كاذ هل

 اقر املك ىفرطو ىعمس كاذك هحناوج ْعَم ىبلقو ىّب كاوهي

 قفرت نأ اهيلإ لسوتيو ,ةينضم تاعولو اقرح نمزلا عم دادزي هبلق نإ هتبحاصل لوقي وهو
 هلامتكا ةليل ىف هءوضو هانس دمتسي رمقلا اناك ليختيو اههجو لامجل بجعلا هالوتيو ءاهقشاعب

 .هرصبو هعمسو هحناوجو هبلقو هبل اهاوه ءاهاوهب هيف ام لك نإ اه لوقيو .جيهبلا هرون نم

 .كالخلا :ىوتلا )١(



 لاتت/لرسفلا
 ءارعشلا نم فئاوط

 00000١

 ؤ ] باتعلاو ىوكشلاو ةبرغلا ءارعش
 قزرلا ءاغتباو بسكلل ابلط امإ مهرايد نع نولحري ىسنوتلا ميلقإلا ناكس نم ريثك ناك

 داهشتساللا ءاغتباو سلدنألا ىف وأ ةيلقص ىف داهجلل ابلط امإو هيف قمعتلا ءاغتباو ملعلل ابلط امإو

 (ه060-4-455) سلدنألا ىقرش ىف ةيناد بحاص دهاجم ىلإ ناوريقلا رداغ نممو هللا ليبس ىف

 كعب ةيتاز ةليعتر حتوم هياط. ديدن عبو «وصوسلا ناننصلا "ني: لامعلا ىراصت دنط داهجلل
 :/''لوقي كلافطأ كرتتو ىنكرتت نمل :هل اطوقو هعم هتجوز راوح اهتحتاف ىف

 انيكايتي  اكيرغتس انيهلا .تلظف فت وتاوب.. تي ساو هتكدتو تكن
 اناضشار انك ةفقيغ كين دق ةهن- قولا ركذتا نأ :لاهنتا ”امأ :تلاقو

 ايقاسو اًمُعَط نوغبي اَطَقلا ٍبْغُّرك مهتكرت ,لايع نم راغصل ْنَمو
 انقاض كاملا كمين نم اويل قلوم للا كدا .شملل" "اندم كلذ
 اننيغارتو اطقانج .يفاقك .دلإ .هييظ .نيبل .ىذلا نإ اهل .تلقف

 كبني م هل لوقتو ,ىكبي وهو .عجوتتو ىكبت ىهو هراغصو هتجوزل عادولا ةعاس روصي وهو
 ٌدعب تبني مل اطقلا بغُرك دهملا ىف راغصب هفطعتستو .ىباصتلاو ابصلا نع كامن املاط ىذلا كلقع
 امل لاقف لافطألا ءادن نم ىوقأ ناك داهجلا ءادن نأ ريغ .هنودب شيع مط بيطي نلو .مهشير

 لازي ال سنوت ندم نم اهريغو ناوريقلا بابش ناكو .ىعارلا ظفاحلا ىناكلا ىبرل مهتكرت ىنإ

 نكي ملو قارعلاو ماشلاو زاجحلاو رصم ىف هتذتاسأ نم لهنلل قرشملا ىلإ لاحترالل هبئاقح دعي .

 مغر ,ةيملعلا تالحرلا هذهب ضوبنلل مهنوعجشي اوناك لب مهقيرط ىف ةرثع رجح نوفقي مهؤاب
 ىلع لوق كلذ روصيام ريخ نمو .نينحو قوش نم كلذ ىف ىوطي امو مهدقف نم هب نورعشي ام
 : ")للعلا ءاغتبا نسلا ريغص وهو رصم ىلإ رفاس دقو هنبا بطاخي خسانلا

 .7557 ص جذوغألا م( .555 ص جذوغألا 0(
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 نفد عه طق ال نا تأكي ذل بسكملا .ىادأل كانغ ةساب

 لع ىف قيرفلاب اق قون ىتقث ىوذ نع ىفرَص كف ّرَص فكي مل

 .سارتفو ادن لئلا راب .نضأ .هنلسم ف ل ”احا. .ناكوع نبأ

 برتغُمل كاب برتغمل ْنَع اي تبرع لثم ىف ىنطو ىف ٌتيسأ
 ىبطَع دب, سما ناو كاد كادت قدك نم :ثردعتملا .ىذلزاب, قلو

 بُهشلا ةعبسلا ىلعأ نب ْزُجَت مل نإ هيج ..ىدقلا ىلإ .انععلاا !انبف

 نع ٌةفرص هّيئاون فكي مل هنأو هبرك ىدحإ نم ايلاخ اموي تيبي ال هنأ رهدلا ىلع بتعي وهو

 رعشيو .هاعري بأ نود ةالف ىف هب تقلأ امنأكو هنم هتمرحف هب رابلا هنبا ىف هتبقعت ىتح هتاقث

 كسامتيو ءاب رتغم رازغ' عومدب ىكبي ابرتغم نأكو .هنطو ىف ابيرغ ىسمأ هنأك هل هنبا قارفي

 ؛ىفلتو ىبطع هيف ناك نإو باوصلا وه ةلحرلا ىف كيأر نإ هل لوقيف .هدبك ةذلف مامأ .بألا

 بفعل لع في كدع اذإ الإ هيضرت الو هبجعت ال ةايحلاف « لئاطا هحومط هينيع بصن عضيو

 هيلع رهظي مالك اذه» :لوقيف رعاشلا اذه تايبأ ىلع قيشر نبا قلعيو .ةعطاسلا ةرايسلا

 نوئشلا بلحب نوفحلا هيلع ردت ىتح «قايتشالا ةقرو «قافشإلا ةفأر هب وشتو ,ءعجفتلاو عجوتلا

 راذتعالا ىف فطلتلاو جيرختلا اذه ٌنسح مالكلا فرعي نمم دحأ ىلع ىفخي سيلو .(عومدلا)

 نو قع فكل ماسلا اذه لثم هباصأ نم ةّيزر نّوهيل رعشلا اذه نإو .مالغلا لعف اع

 افهلت مهنطو ىلع اوفهلت نممو .«ناطوألا ةقرافم ىلع ناملغلا رّسجيو ءانبألا دقف ءابآلا ىلع

 ىرصحلا ىلعلو .ةملكب هصخنسو ,ىسوسلا قارولا نودبع نبا ةيجاهنصلا ةلودلا نمز اديدش

وزحم اهيف وهو ,سلدنألاب هتماقإ نيح سنوتو ناوريقلا ىلإ اهيف قوشتي ةعطق عدبملا رعاشلا
 ن

 :'''لوقي اهيفو اديدش انزح

 دان نوع بيير .مالبع.. .زاذلا هقنع نإوب ف رشتلا ةردُتلا نع

 .اهيالو يكل ىلثم تاب نمل ٌدِعْسُم ٌبلقلاو نيعلا ٌءاكب ٌّقحو

 ٌراصبأ نيا رعيقلل تضِرَم دقف  اندعب نييئاوّريَقلا َءاد ُهّللا ىَفَش

 راكراوب رو :اهنمب تش قرر 1يكلأ رع ىف ريطلا ٌءانَغ فيكو

 راطمأ ّعومد الإ اهل سيلو ٍةَريَص وحن نم ّنُحَل اقورب اي الأ

 ٌراقنم ءاملا نم ىعوُي ام َلثم ولو د تاسللا هان نيا ىع

 اهب لزنأ نأ دعب ةدوعلا نم سئاي هنأب حّرصيو اهرايدو ناو ريقلا :ىوصقلا ةودعلا يحي وهو

 )١( ةريخذلا (؟١) .كناثدحو كيئاون :كفرص 6/57١.
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  ةدحولا نم هيلإ راص امو نطولل عطقني ال ءاكب ىكبيل هنإو .رامدلا لالهو ميلس بارعأ
 ةروكذملا ةربصو ناوريقلا وأ سنوتو ناوريقلا :نيناوريقلل وعديو .ءراج الو بيبح الف ةشحوملا

 نم اههيف راصبألا ىشغ ام اهليازي نأ امل وعدي ءاهنم ةبيرق ةريبك ةدلب تناكو تايبألا ىف
 اهخارفو اهراكوأ اهنع تدعب دقو اهكيأ ريغ ىف ريطلا ىنغت نأ بجعيو .بيرختلاو مدا ضرم
 نينار ماكي فوك. نا هلا اقل نوفل هل: ىوضقلا ةودعلا ءارعش ىفدلاماو نإ ناعضلا

 ةعرج ىنمتيو .هعومد الإ راطمأ اهيف سيل .ءبلخ قورب ىهو ةربص وحن نم قورب هل حولتو

 ةيقك باضووأ لون نكن قع ءاملا نم ربط راقت لمح اه. الق قلو .نشتوت تايلخت قت دءاف
 ب هلهاو ةيدهلا نإ قوش ةيرع نبا ىصفحلا رعاشلا لوقيو .هداؤفو

 ٍس رعم نع ٍلفاق 0 00

 ىذلا دلبلا نع نا هللا كل

 اهبالِطر 7 0 00 نعو

 امهيفف نيتيدهملا ىلع لس

 ("”ةجحاشم لومحلاب ىدرت َةَمَجِب
 اجا ةشالبمأ باخ

 هجراخ ىنأ ىاوثم ىلع ّرعل
 هلال عفدت ىنأ ٍهِيِرضِخو

 !ةيييداج ىطشلا' عاف هي تنبت

 ضرألا برضت هلاغبو ,ةيدهملا ةراج ةمجب ليللا رخآ هرم ني جاو نر لوتي رهو
 مههوجو جلبي هلاجر زيمتي ىذلا دلبلا نع انعتمأو انربخأ هللا كل :هلمحت ام لقثل اهرفاوحب
 هئط انني نحو الغلا بلط قة لإ انررطضا ىذلا نظولا اذهب نع انثدحو: :اهريقبو اهتقالطو

 ,همالس (ةريص) اهنخاو ةيدهملا ىدهمو .ةضآ وما عفادتت ىذلا هرحب 7 همرضخو نسحلا عونتملا ]

 ظ ارب هيلع هىلتميل هنإو ءاشعترم هيشم ىف جدهتي وطخلا رصاق مظعلا نهاو هكرت ىذلا هوبأ |ههيفف
 ةنس ىفوتملا ةينيسحلا ةلودلا تاالاجر دحأ زيزعلا دبع نب ةدومح لوقيو .ةقفشو

 :("سنوتب هلهأ ىلإ ةبرغلا ىف اقوشتم م88,,1/ه6

 باز وم ريفا ف نايل قدم دانس قمر قرشا للم

 بلُطلاو .لامآلا ىهتنم مهتدهع ٍنكَس ىلع لبال نَمَر ىلع ىفهل

 بشت مل هو ىنم سأرلا ٍتباشأ 0 تب دق مهدعب ٍةليل مك

 بعتلا نم تقال اَمِل اهاَصَص تقلأ تبلقناام لوط نم اهكالفأ تك

 .ارشب ههجو رضانلا :جلبأ عمج هجلابأ (6)
 .شاعتراو فعض ىف القاثتم ىشاملا : جداا (غ)

 .508 ص ىسنوتلا بدألا خيرات لمجم (5)

 بدألا خيرات لمحو 0.60/7 ةيسدنسلا للحلا )١(

 ١57 ص ىسنوتلا

 لاغبلا :جحاشملا .رفاوحلاب ضرأألا برضت :ىدرت (؟)



 "6ع

 ىتنيعلا قلها سيدا سر 1 قع ةساشللا ثادحأ نمدق تلقت انو هرهد لههنإ لوقت وهو
 : مهدعب حبصأ دقو .هايند نم هانم لك مهو هلهأ عم هنمز ىضقي ناك نأ مايأ ركديو ةندا م ْ

 اهاصع تقلأ تراس ام لوط نم اهكالفأ نأك ليختيو «ىلايللا هب ةتلب ايف اركفم ادهسم شيعي
 ىثيدح ماتخ ىف ىب ىرحو .ةقشملاو بعتلا نم تناع ام ةدشل ميرت الو حربت ال تحارتساو

 اوقوشت ام اريثك مهنأ ىلإ ريشأ نأ مهرايد ىلإ اهيف نييسنوتلاو نييناو ريقلا قوشتو ةبرغلا نع
 اوعتمت امب ةبابص اهب مهسوفن الت تناك ىتلا راطقألا مهأ نمو .مهنطو ىلإ اهوحراب ىتلا رايدلا ىلإ
 هفلكي ام اريثك هتمجرت ترم ىذلا قيقرلا بتاكلا ناكو ءرصم ةنتافلا ةيعيبطلا اهرظانميو اهيف هب
 اهب داشأ اهينكاس ىلإو اهيلإ اهيف قوشتي ةيئار هلو ءاهيلإ تارافسب ةيجاهنصلا ةلودلا ماكح
 ,ىوحنلا نبا مساب فورعملا دمحم نب فسوي لضفلا ىبأل ةديصق اهنم مهأو .هتمجرت ىف توقاي

 ىلإ هقوشت روصي ةديصقلا كلت مظنف اهتعيبطو اهلينبو رصمب نتتفا هعوجر ىفو .جح دق ناكو

 :('''لوقي اهيفو ةنتافلا اهدهاشمو اهرايد

 ىِداَص ءاملا ىلإ ةتقراف ذنم 2 ىنإف ّرصم لين نع ىنائّدَح
 ىداز ثيداحألا نم هالعجاو  هيبناج ىلع ىتلا ضايرلاو

 دالبلا عيمج ىلع تببأت دق ىرمعل ناعم ال اًرصم نإ
 ىدانلا ٌجارِس اهنيب نم ٌرصم دان ىه امنإ ضرألا هذه

 دقو ءاهنم ءام ةعرج ىلإ ءىماظ - ىقوش لوقي امك - رثوكلا اهلينو رصم قراف ذنم وهو

 .دالبلا رئاس اهب ظحت مل دهاشمو ناعب تيظح رصم نإ لوقيو ءاهنيحايرو اهدوروو اهضاير هتبلخ ظ

 '.قلوي" ىسنوت نم, رصل ةيركةيخع ىهو: .ىدلثلا عارش,رضتو ايذات اهعيمح ةرومعلا روضتيو
 .ميدق نم نيبعشلا نيب ةقالعلا

 ءارعش نم مهتادل لثم كلذ ىف مهلثم .نييسنوتلاو نييناو ريقلا ةنسلأ ىلع ىوكشلا رثكتو

 نم نوكشيو .هئازرأو هئالب نم مهبيصي امو رهدلا نم مهلثم نوكشي مهف .ةيبرعلا ميلاقألا
 ميهاربإ لوق هيئاونو هفورصو رهدلا نم مهاوكش فيرط نمو .مهئافو مدعو مهتينانأ ناوخإلا
  لوقي اى ةقئافلا فيناصتلاو ةعئارلا فيلاتلا نم هريغو «بادأآلا رهز» بحاص ىرصحلا

 انشا" وبا

 زي نايل كح نامت -انزه نكدلا ةتورع .ىظحالل
 ربت سيل عودص ىبلق ىفو ")اقرت سيل عومد ىنيع ىفو

 015ص عبارلا ٍمسقلا ةريخذلا (؟) (سنوت عبط - برغملا ءارعش مسق) ةديرخلا )١(

 .هنايرج دعي فج :عمدلا أقر (') 0
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 اَرُر ىلع مالظلا ّبْيَج اذإ اليلك اَنْرَط ىَجْدلا ل

 اًرُط شضرألا هيوتحت نم ىلع 2 هيلع ىَرْطأ ىنذلا رِشن ولو
 ازيبم .ءابألا ةناوس هرب البيوع :ايندلا :تامس "معا

 رأت هدنع ال نأك ةيضاغ هيلإ رظنت اهنأ فيكو رهدلا كفو رضا نع ةرخب ىروكش وكت وهو
 هعودص نم أربي الو .هبلق عّدصت دقو ءادبأ فجت ال هعومد لازت امو هي لزنت بئاونلا لازت امو

 هيلع ىوطي ام نإ لوقيو ,مالظلا ءادر هيلع #7 الك هيف ادهسم لازي ال هنإف .ليلل فأو ءادبأ
 انينأو اليوع ايندلا عماسم اومصأل مانألا نم ضرألا مهيوتحت نم عيمج ىلع عزو ول مومهلا نم

 نامزلا نم ايكاش زعملا نب ميمت لوقيو .عزرف هدعب ام اعزفو ارعذ مايألا 0 اورو ْ
 (١)هئازرأو

 529 رهو ءازألا نم ىقالأ ىذلا ىلع ىرْيَص لوط نم بجع ىذو
 "!ليقَص نيترفشلا ٌبضَع فيّسلا ايش اَكَش ىتم تلقف يفعل نول زق

 لوهجل هسفن ىف امب وحشي م” م
 دع هيل وكشأ 1 تا | ىلإ وكشأ نأ َنىباذع

 بئاصملاو ايازرلا نم ىنبيصي ام ىلع ىربص لوط نم نوبجعتي سانلا نإ لوقي وهو
 نم نإ ؟وكشأ نلو .عطاقلا فيسلا دح وكشي له مهتبجأو ءوكشت مم ىننولأسيو ,ةميظعلا
 هئأو .مهقئاقحو سانلاب لوهجل ةدئاف نود هسفن ىف امم هيلإ ريو هعفن عيطتسي ال نم ىلإ وكشي
 3 ةيدلقب نبا لوقو ليلخ لفها كفا نمو ليلح قا ننانلا لإ ىكشا نا. قيدعل
 ظ :!نامنلا .ىوكش

 لون ةاقلا طع قلو .يضارم  .ةلثلا ون مل ثيح ىماقم م ىلإ
 (©ليخب ِتاوُلْعَملا لّيَنب ٌنامز عمطمو ,سأي نيب ام ىل بهذيو
 ]يبا سل ينحل فل
 (©لوزت دالَصلا مص هل داكت | ِثداح رق انهن ريفا قع فورست

 هيطعت الولذ هايند ىف دجي ال هنأو ديري ام هيطعت ال العلا نأ نم وكشي نودلخ نبا ىتحو
 ىلايلل نآ امأ لوقيو .ىلاعملا لينب هيلع ليخب نامزلاو .لمأ وأ عمطو سأي نيب لازي الو ةدايقلا

 اعملا :تاولعملا () 34-٠ ص ىسنوتلا بدألا خيرات ىف لمجملا )١(
 ةبلصلا ةرخصلا :دلص عمج دالصلا (5) .عطاق :بضع .هفرط ّدح : فيسلا ابش (؟)
 5١8. ص ردصملا سفن (")
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 ثادحألا نم اريثك نإو هديك ىف ناحضتيل اهررشو اولف نإو هنع اهثراوكو اهيوطخ درت نأ

 ىنيسحلا دهعلا ىف ٌىرجحلا ديعس نبا لوقيو .بلصلا رخصلا هل ققشتي داكت ام هب لزنيل

 : ''اداليملل 77806 ةنس ىفوتملا

 رْشَحلا ةليل ىَوَجلا طّرَق نم لاي امنأك ىتح ليللا يلع لوطي

 ىرْدَأ ال ثيح نم لس ٌفيس راهن امنأك ىتح حابصإلا ىنجعُريو
 ركم نم َرَمْضأ ناك دق ام َرهظأو ىتءاسإ ىدبأ رهدلا نإ ٌىليلخ

 رمجلاب هيظلت ازيربإ 7” لهو هرانب ىظلت نأ ىلثم رت اتفو

 فيس امنأك ىتح حابصلا هجعزيو .رشحلا ةليل هنأك ىتح دجولا طرف نم هيلع لوطي هليلف

 ركم نم رمضي ناك ام رهظأ دق رهدلاف ,هيبحاص بطاخيو .ىردي ال تيض.نم هيلع لش زاب

 رضي لهو ءهرانب ىظلتلا هرضي نل هنأ نلعيو .هتدارإ عمجو .كسامتيو .ةغلاب ةءاسإ هيلإ ءاسأو

 !؟هبيطو رمجلاب ىظلتلا صلاخلا بهذلا

 سانلا نم وأ رهدلا نم ءاوس ىوكشلا نم نويسنوتلاو نويناوريقلا رثكأ ام وحن ىلعو
 نمو :ىبرعلا رعشلا ىف نايدق ناباب امو :فاطعتسالا نم هيلإ رجب دق امو باتعلا نم اورثكأ

 و هيخأ نباو هنبال ناتخ ىف ةميلو /وأ دق ناكو هئاقدصأ دحأل باتع نم زازقلل ام فيرط

 :''!اوهس هعذدي
 05 و 7 ا ُ 03 5

 ناو و ىلهأ نس رحلا ىكتشلا» :ضفلاخ بألا رق توغو

 ناسك كا خلا ىف انها تبلا ليي ريك ركل" ىف كيك 2 راقب

 نم راصو .مهزعأو مهافصأو مهصلخأ ثداوحلا ترّيغ ذإ ءاعيمج هئاقدصأ ىلع رسحتي وهو

 فيرط نمو .ةقادص الو دو مهنيب نكي مل نأك هاسني ءارضلا ىف هاسني الو ءارسلا ىف هركذي ناك |

 نيرغاقملا متلك .قيددحا تثني ةعدخ باتغ :ةيجئاتطلا ةلوذلا رصغ قف :باتع. نم فرقت

 كلذل :راغف ءابب ببشو ءاهرايدب لذ ىسلدنأ رعاشب تبحعأو ةديحم ةرعاش تناكو ؛اهيخأل

 :"'ههريبك ىلإ تبتكف اهتوخإ

 سيجحن ظح كنم ىظح لابام ىسيئرو ىديسو ٌريبكلا ىخأأ

 )١( ص جذوغألا (0) .05١ص ىسنوتلا بدألا خيرات ىف لمجملا ١١5 ةديرخلاو 7/١؟".

 ص جذوغألا (؟) 18"7.
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 ,سوُدقلا بر ةعاطب ىدنع | ٍةنورقم ةعاطب كاضر ىغبأ
 ىسوحت طْرَقِل اًدبأ ىتلَر نع  اقّيض كملح تدجو َتللَر اذإف
 سوءرملاب قفرلا .نشيئكرلا قح ىهنلا كح ةكعاع قاب
 ,سوبل ريخ لذلا بوث تاعجو هتيضر ناوهلا َىل تيضر اذإو

 ظ عسي ال هملح تدجو ارعاش تدو اذإف ,سودقلا اهبرل اهتعاط هعيطتو ءاضر» فيت اهنأ عم ةعم -ىيسلا اهظح نم وكشتو اهسيئرو اهديسو اهوخأ وهف اقيقر اباتع اهاخأ بتاعت ةجيدخو
 ىلع سوءرملا قح الو لقعلا مكح اذه سيلف هفطعتستو ءاهسوحن طرفل اهل ةرفغيالو اهدو .

 اهنع علخت لو هتيضر ناوهلا اه ىضر دق ناك اذإف ءاهيلإ هبلق ليق نأ لواحتو ,قفرلا نم سيئرلا
 ٠ ةيبدألا ةكرحلا ىف سنوتو ناوريقلا ءاشن ةكراشمل نايوق نازمر لزغلا نع ثيدحلا ىف اهركذ .. رم ىتلا ةرعاشلا ةيناجيتلا بنيز بناجب ةحيدخو .ةقرلا ىهتنم ةقيفر ةعطقلاو .اموي لدلا بوث
 ظ ظ :(١)ابتاعم قيشر نبا لوقيو .ةيضاملا روصعلاب

 قيضو ٍةعس ىلع هلخدتف اياب ربصلل دجأ مل كدجأ
 قولك نم كُيسحف ْقلْمَأ نإو ٍدُهج طارفإ نعف هيأ خاف
 قيلطلا هجوتلا  -ةحفض داو يسع ”ةطارعإ كغ ا
 ٍقيحس ىركذلاب دهعلا ٍديعب 2 قالت نع الإ دلابقتلا هلو
 طرف نعف ريصلا اموي عاطتسا نإ كلذ عمو ءاباب ريصلل دجي دعي مل ىتح هقيدص هتنعأ دقف

 هجوب كاقلاسو ءاليمج اضارعإ كنع ضرعأس هل لوقيو .قلقلا دشأ قلقي نأ هب ىرحو .دهج
 .ابتاعم ىرُضحلا ىلع لوقيو .اديدش ادعب ىركذلاب دهعلا دعب دقو .ءاقللا فداصتي نيح شوشب
 : (؟!هنالخ صعب

 ""!قداصأ نم ىرأال ىتح ثيذواو .قماوأ نمم هاقلأ امب 0
 () ةعالخلا 508 ا مل هتلَحب اقثاو دولا 0 ةرفأ ام اذإ

 قفاوم مهيف سيل مأ بنذم انأ مهلك سانلا ىلإ له ىرعش تيل ايف
 قرافأ نم ىلع ىَسآ الو اراذج ىلصاو وه نمب رورسم انأ الف
 ظ قماول ىدادو ىغبي نمل ىنإو غماقل ىصاقتنا ىغبي نمل ىنإو

 .دولا .ةعف :لدايتأ -: قفاوأ (9) 44١. ص جذوغألا )١(
 .هتقادص :هتلخ (4). ١7١. .  ص ىسنوتلا بدألا خيرات ىف لمجملا (')
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 امل دولا هيفصيف اريخ صخشب نظي دقو .مهاذأ نم ىتقلي امل هئاقدصأب مربتم ىرصحلا ىلعو

 نا ءاسشأ له بحشو :ةيفاضت نيغ ةردك ةقالخأ نحو ةريتخا اذإ قف ةتافص نفع نع ىأز

 ىسأي الو هتقادص لواحي نمي ّرَسِي ال كلذ هلعجو .اقفاوم اقيدص مهنيب دجي ال ىتح اعيمج سانلا

 دي هل دمي نم امأو .هصاقتنا لواحي نم لك رهقيو عمقي هنإ لوقيف دوعيو ءاضقن اهضقني نم ىلع

 دقع ةباتك ىف هئاطبإل هبتاعي نومك نب دمحمل ةيرعش ةعوطقمب ىسقافصلا بارغلا ىلع لوألا

 ] : 37و

 ارهشف ارهش مورأ أاميف كل ىعسأ ا هللا ديع ابأ اب

 ره

 ىّرخا ٌىرَجلا اهل ىهتني ةياغ ىيّرجو كنم بفوقولا اذهل له
 ارصسي نتسعلل نإ ناك نقلو ارم تير اه دانا ىف: قرأ كان

 ارجأ تمر مأ مورت رىرج لوط اذه كفوقو ىفأ ىرعش تيل

 دعب ارهش لب موي دعب اموي ال هيلع حاحلإلاو هل ىعسلا مئاد هنأ ىنومكلا ىلع بتعي وهو
 نإف ناك نإو ءرسع هديرأ ايف سيل هل لوقيو ءلطايو فوسي ىنومكلاو ,دقعلا هل بتكيل رهش
 .رجألا نم اًديزم ىنم ديرت وأ حاحلإلا نم ديزل ىرج لوط ىنم ديرت له هلأسيو ءارسي رسعلل

 باتعلا رعاش لئثملابو ,ةملكب نودبع نبا ةبرغلا رعاش صخنل فقوتن نأ نآلا انب ىرحو
 ] .نيسحلا ىبأ نبا :بضاغلا

 : ةف
 نودبع نبا

 قيشر نبا هونيو .رحبلا لحاس ىلع ةسوس ةنيدم لهأ نم قارولا نودبع نب دمحم وه
 ةفاطلب ديعبلا ىنعملا ىلإ للستلاو ظفللا ةبوذعب فلك .مالكلا ءىطو رعاش » هنإ رائاق هرعشب

 ةنس ىف «ةسوس» هتدلب قرافف ءدحاو نأ ىف هئباو هتجوز تيفوت 0 0 نوكسو

 ءهحدمو هللا دبع نب فسوي ةلودلا ةقث اهريمأ ىلع لزنو ةيلقص ةيلقص ةريزج ىلإ لحرو ةرجهلل 557

 هاتذاف ةنياع ةقللاف ,جلافلاب هتباصإل ملل ةلنين تعا رفح هبا مكحلا ىف هنع بانأ دق ناكو

 هنو. ىلإ عوطرلاةاهيف لاسر ةذيعت رفع لا قرف هدتلا لإ ساه ناعوت ريهدهرك

 هل .:ةسوس برقب اطابر ناكو قراط رصق ةيؤر ىلإ هقوشت لالخ نم كلذ ىف هتبغر ىدم روصو

 )١( ص ناويدلا ٠١". ةيسدنسلا للحلا»و ٠01/1 خيرات ىف لمجملاو الأدب 
 )١( ص جذومنألا نودبع نبا ةمجرت ىف رظنا  "1٠١ىسنوتلا ص٠١8.
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 :الئاق هناكس ىلإ هردص ىف اججأتم انيتح روصيو .ولعلا ديدش جرب

 سلا .لييالب كنف :قاححأآ تفرط ىذلا قِراط را

 ربسكلابب .تزيصق .ىنكل ردع ل عال

 رصع نم كيف ىضقت اًرصع ىَقَسو ل 0

 رخعلا تلافي. ةرهنلا .نطحلأا نتا ةقلص هللا دوهع نا
 رحبلا اذ داوس كيلإ اقوش 0-برط نم تحس عيطشا ل

 م هنإ لوقيو .نوجش نم هردص ىف ريثي امو ةسوس هتنيدمل رواجملا قراط رصقب فته وهو

 :ذهاغيو ءايقذلاب هيف .لاوخلا:ةمايألو دل وعدي .ءاريجو ار يسق نصف اغإو نقلت نع ةءازإ لصقي
 حبسل عاطتسا ول هنأةسدقملا ةبعكلا بناجب ميطحلا وأ رجحلا دنع مارحلا هللا تيب جاجح دهنع

 ةقر» :ةعوطقملا هذه ىلع اقيلعت قيشر نبا لوقيو .ةسوس ةيلقص نيب مطالتملا رحبلا داوس هيلإ
 نم ىدنأ وهف .هبناج نم عبنت داكت هايم عم ةراضحلا فطلو رعشلا اذه ىلع ةرهاظ قوشلا

 تايبألا هذه ةلودلا ةقث نب .رفعج عمس املو .«رجهلا دعب لصولا نم ىلحأو .رطقلا ّبغ ءرهزلا
 ةلاسب ةلودل :ةقلا هب ألا توقع يب ونفي رشستلا نو مف ةةناقت هيفو اناس | هنن .ةادزا

 رصق ىف هقوش اًدسج هنطو ىلإ قوشتيو .دوجلا نم اههيدل هلان امل ركشيو .هدلو هيف لأس اهيف
 ش ] : الئاق قراط

 روسام كنق. :ىاوطحو "قلل نوف روصقم كيف ىمه قراط نصق اي

 رودي .نيلا .نكايوي كايلع. .نكبا 1ذيأ. مانا ىلإ, كرام ماك نإ
  دودلاا كوخ نفع .تقادعتل  تلللا نيتك نم عفاف ل امنع ولا: نم دنع

 روز امهيف ىرابطصا لكف ىرْبَص ابلغ دق دجولاو ىّرَجلا َنِإ ّمُهال

 ] ,روسأم ديقم كيلإ ىوطخو قيلط رح كل ىقوش نإ هل لوقيو همه قراط رصق ثبي وهو

 ىف نأ ركذيو .عطقني ال ءاكب كيلع هيف ىكبأ اًريرم اًرهس عرجتأ ىنإف ائينه امون كراج مان نإو
 ..اعيمج تقرتحال رودلا نم رصقلا لوح ام ىلع ضاف ول ام هبيهو دجولا جعاول نم هدبك
 ًالامتحا عيطتسي دعي مو .هربص ابلغ دق عاتلملا دجولاو ىوجلا نم لمحي ام نإف هبر ىلإ عزفيو

 ' هلومأم - رفعج هنبا دنع دي م امك - هدنع دجي مو.ةلودلا ةقث حدمي ةديصقلا ىف ىضمو .امل

 ' ةنس ىلاوح ىفوت اهبو .ةسوس ىلإ داعو .امههملع نود ةيفخ ةيلقص نم جرخب نأ ىلإ رطضاف

  ثدحتي اهيفو ىنامورلا ةسوس بعلم ىف ةعيدب ةعوطقم قيشر نبا هل دشنيو .م١٠ ١٠ه ٠

 : اعيمج مهتمص ضرألا نإ لوقيو «مهش ويجو مهكلمو هوداش نمع
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 جاجزو ةرخص ٌرهدلاو ناس  نإلا اذإف اَحَّرلا َنُحط مهتنحط

 مهنأك مهتتفي لب مهتحطي وهو ,ةرخص رهدلا نأكل لب ءاحرلا نحط نونحطي اعيمج سانلاف

 نيسحلا ىبأ نب (١)١رمص ]

 حاحصلا جهن ىلع ةديس نبا مكحم هيف بتر مجعم هلو .ةغللا ىف اقمعتمو مولعلا بورض ىف اتنفتم | ناكو .مهئارزوو مهتالاجر ريبك ناك ىتح .رصنتسملا هنياو ةيصفحلا ةلودلا سسؤم ايركز وبأ

 نسحي اسويس كلذ عم ناكو .ةصالخلا هامس مجعم ىف هرصتخاو .ملكلا رخاوأ بسحب ىرهوجلل
 قوت نا ىلإ هيءايقع رهتسملالاز امو ةعسرخلا كرافملا قف اهشاويتع ةوقرو ةيضفقلا ةلوذلا نوذت+.

 مهنيب نمو لئابقلا خويش هنم ٍبّرقي ايركز وبأ ناكو .اًديجم اًرعاش ناكو .م777١/ه١737 ةنس

 ةناكم هل تناكو ,سباق ىف نيلزانلا ميلس ىنب ةليبق نم سادرم رئاشع ميعز رباج نب نانع

 عقوأف نونظلا ضعب ةيسادرملا رئاشعبو هب نظ هنأ ودبيو .دئاوعو تالصو ايركز ىبأ دنع ةريبك

 ءاديدش ابطغ بضغف .هعينصل رباج نب نانع هّبنتو .كراعم اهنيب تبشنو قالع ةليبق نيبو اهنيب
 لأسف هأطخ ايركز وبأ فرعو ,طسوألا برغملا وأ رئازجلا ىف لاله ىنب ىلإ هرئاشع عم لحرو
 ناتديصق نيسحلا ىبأ نبا هعم لدابت امم ناكو ءايضرتسم هيلإ بتكي نأ ن حل ىبأ نبا هريزو

 .. انيح ءافجلا نم ءىش ىفو انيح نيللا نم ءىش ىف هبتاعي هتديصق ىف نيسحلا ىبأ نباو .ناتيئار .--
 اباتع هباتع ىلإ بيبشتلا نم ادرطتسم لوقي هلو .هنطوم ىلإ عجريو هباوص ىلإ دوعي هلعل ءرخآ

 ؤ : اقيفر
 راع ا اع نس ا نكح دنع ناجلا دج ,كفردت
 ا"”رداغ سفن ىلع اًحشك ىَّرط فيكف اهباجأف ةَّلَز هّتعد ام ّيف
 رهارطلا طلعي اهاح .ناوتيب كتير < داعب دج جيم .ناك كلر

 "ارداس رج انلايذأ اهب ٌرجن ةعقو شيجلل ناك ماع لك ىفو
 'كرداخ َناَفَحِب لايثر ّلك ىلع ٌقفاوخ ىهو ٌتايارلا انّلظت

 .ةين رمضأ :احشك ىوط (؟١)١  مسقلا نيسحلا ىبأ نب دمحم ةمجرت ىف رظنا )١(

 .ءىشي :لابنأل هنداس (#) .ةيرغلا ةزاضملا نع .تاقرو ناك .نم. ثلاثا
 :نافخ .ءىرجلا عاجشلاو دسألا :لايئرلا () خيرات ىف لمجملا باتك كلذكو /0 ص ةيقيرفإب
 .ميقم :رداخ .ةدسأم ١> -ضعب فطتقن اههنمو ١19 ص ىسنوتلا بدألا

 .نيسحلا ىبأ نبا راعشأ
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 .ىأ ىلإ اموي بجتسي مل فيرش زيزع ىتف وه ذإ .اهقحتسي ةيحتب رباج نب نانع صخي وهو

 0 هبلجي نأ لواحيو 0 ردعلا لع ابوطب ابضاغم 0 م نذإ بحعب و ,ه وعذب ةلزا

 تعادلا تلا هئويل لب مهشيج لاطبأ ةكرحتم للظت 00 لش 0
 : نانعل اًيتاعم نيسحلا ىبأ نبا ىضيو ءاماهتلا ءادعألا مهتلت نأ ديرت اهب ةميقملا ناجح دضاف نع

 نكاد . ريع الاس هن تنك ناو انني ناك ىذلا تدهعلا كركذأ
 رماع نب لاله ىف اراج هيفا لود ريخ فا .ئنانلا . ريعح :تنكو

 "0 فاوُلا ٠ لاقل ٍلاثمأك ترف ةمنو. اه يالا .قللك :تنكو

 ريضأت  .ناير نانآ تم كةيينافأ راس عع :كلثلا ليو .ةنفكو

 رجاوهلا تحت. لذلا .ىقلت .تنأ اهف هلالظ تحت ٍّرعلا ىَقلَت تنك دقو

 انايسن امهيسن هنأكو .قاثيمو دهع نم ةيصفحلا ةلودلا لاجر نيبو هنيب ناك اب هركذي وهو
 لاله ةليبق تحبصأو سانلا ريجي ناك دقف .هيلإ راص امب رباجل ةميدقلا زعلا لاح نرقيو ءامأت
 رامث نم اناولأ ىنحي ناكو ىداوبلا ىف رثانتملا ماعنلا لثم راصف ةعنمو ازع دسألاك ناكو .هريجت

 ىصفحلا كلملا لالظ ىف زعلاب تعتمت املاط كنإ هل لوقيف .هبنؤي نأ لواحي امنأكو ءرضان ديطو كلم
 :لوقيف نانع عم نيللا 'ىلإ دوعيو .طسوألا برغملا رجاوه ىف لذلاب ىلطصت تنأ اهو

 رجاز رْجر ىلع ىولت ال كب تدح ةلالض - نانع اي - انيلع ٌريزع
 رئاصبلاب ىمعلا ٍرْشَت ال كيدف ىَدُهلاب ةلالّصلا رْشَت ال كتيدف
 رشلافا ,لوأ اك _ىرأ ناك .نمف هديه 1[ ”ءانسلا ةنرتلا اف

 "”رضاحو داب نيب ىداوُقلا كارَّذ ثثرْطُنْأو - نانع.اي - ىداوُهلا ُكْنَد
 ىلإ الو حصان حصن : ىلإ اهيف عمتسي مل ةلالض تناك هرئاشعب هترجه نأ اًركاذ هل فطلتي وهو

 هئابآ ننس عبتي نأو رصبلاب ىمعلا الو ىدهلاب ةلالضلا رقشو كل نأ فس هي دفيو ,ءرجاز رجز

 .ةرضاحو ةيداب هرايد فانكأ ةيداغلا بحسلا رطمت نأو هيده نأ هل هللا وعديو .دهعلاب ءافولاب
 حريتي 1 هلا رك ذي اهقلوم سئوتلا عقلا رود: نيم دقت ةدينتب انيع هيلط باج نوب نانع هربا ققو
 قطب ال الاخت ايزكز. نأ نم نبع نأ عبو تا ةقلسك ضرألا هي تقام نأ دعب الإ هنطون

 رداغ امنإ هنأ ركذيو ءلذلا اهلهأ فرعي ال رماع نب لاله ىنب نادلب نم دلب ىلإ رجاهف ءاطلامتحا .

 22 :ىداوغلا .ىدهلاب هل وعدي :ىداوملا كتده (؟)
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 ةعفرو ازع لان الإ هموق نم دحأ نم ام هنأب رختفيو .ىذألا نم هموقلو هسفنل ةنايص هنطوم

 12 1 ةيضقلاو .امربم ءاضق هيلع نوضقيو مهليخ رفاوحب هضرأ نوئطي ذإ ؛مهيداعي نم ىّدحتيو

  أطخ ىلع - انب رم امك - ةيوقلا نيهاربلا دحأ ٌدَعت ىملسلا رباج ن نب نانع ىودبلا اذه ناسل

 ءاجرأ ىف ىحصفلا مهتنسلأ تلياز لالهو ميلس ىنب بارعأ نأ نم همعز ايف نودلخ نبا

 .ةليلق ريغ ةرتفب هلبق امبر لب ىرجحهلا عباسلا نرقلا ذنم ىسنوتلا ميلقإلا

5 

 ةعيبطلا ءارعش

 59 الو انيلأ انا ويح الو ارئاط "لو أهجن "لو 0 هلو ةهرجش "لو هرهز ةيرارحفلا

 نوفصي ةيلاتلا روصعلا ىف ءارعشلا هعبتو :ةناوقل وا هتعرسل وأ هلامجل افصاو هب ىنغت الإ

 ءعون لك نم ريطلاو تاناويحلا نوفصي اك .لامج نم اهفافض ىلع عدوأ امو راهنألاو ضايرلا

 :!'ادلئاق هحتفت ليبق نيمسايلا بادآلا رهز بحاص ىرصحلا ميهاربإ فصيو

 (١ قيقعب ا رك طارقأك أر ولع نيمسايلا ساو عار دقل

 قيفمو ٍةَيْشَع ىذ اتلاح هل ناك .نوسنلا نط لع لف
 ”يرلخا طلح بونج ميسن  ُهَتلَخ ضرألا ىلإ هتندأ ٌحيرلا اذإ

 هنأكو .هرظنم كعوري ءارمح ةرهز هالعأ ىف تقئبنا دقو حتفتلا ىلع كشوي وهو نيمسايلاف

 ىف اتباث لظي امادتمو ةيوصخ تعقل صم اع انهن :توقاسوأ فق طخ ةيعذ ظازفأ

 ىكذ بيط بط وأ قولخب رطعت هتننظ ميسنلا هب رم اذإو .قيفمو هيلع ّيشغم اتلاح هل امنأكو ,هفوقو

 ةرتف رصمب ماقأ دق .ناكو 3 انا افضاو قاوريقلا بتاكلا مناغ نب ميهاربإ لوقيو .ةحئارلا

 ٌْ .م١٠./ه١1417 ةنس اهب ىفوتو ناوريقلا ىلإ داعو

 52 م َ 0

 2 م 2 سا ع

 ا هئام نم كت هدم رخاوزلا ردك نم كيتاي

 113 نع صنوللا بدألا خيرات ىف لمعلا 0(

 للا نيم 9 ل حيض

 6١. ص جذوغألا 2(
0 

 07 : لدنصم .كسملا بيطب بيطم : كسمم )0(

 ظ :لدسلا يلع
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 ٍلبسم باحس ىف رعت 7 هجيومت ىف ردبلا َءوض ناكونا

 0 ليل تحت بكاوكلا ٌرهُز هتابنج ىف جرسلا رون ناكو

 هناضيف نإ لوقيو هناعمل ةدشل هئالج ىف غلاب داّدح فيس هنأك هيئطاش نيب لينلا روصي وهو
 هب طلتخي ناك ام ىلإ كلذب ريشي ءرمحألا لدنصلا رجشب وأ كسمب طلتخا هنأك ردك نولب كيتأي
 ىف جومي قرب هجاومأ ةحفص ىلع ردبلا ءوض نأكو .ةرمحلا ىلإ لئاملا ىمطلا نم هناضيف ىف
 .مالظلا ديدش ليل ىف ةعمال ةقرشم بكاوك هتابنج ىف حيباصملا رون قاكو :اراردع لطون باح
 : ''"ةياحس فصو ىف م٠ ."9/ه١157 ةنس ناوغ ىنوتملا ويح نب زيزعلا دبع لوقيو

 و

 احارّس حايرلا ٍهيطعتف لقب اهَرْيَس َسبْحَي ءاجرألا ةجترم
 احابصم 53 ىدتهت 0 5 اهقرب نم تونقواف مالظلا اهكلاسم ىفخأ

 اهنانج .ةيتاكرلا تلو 1[ ,ناخ -:اهناصيس فلكي .دغرلا تو نآكو::

 ,حايرلا هقلطتو ءاهريس سبحي هلمحت ام لقث نأكو ءريزغ رطمب ةلقثم ةباحس اهنإ لوقي وهو
 ىدتهت ىك احابصم اهقرب نم تدقوأف ءاهكلاسم ىفخأ مالظلا نأكو ةيجاذ ةليل ىف ةديئو ريستف
 اهب حاص تأطابتو بئاكرلا تناوت اذإ اهفلخ ٍداح اهيف دعرلا توص نأك روصتيو ءاهريس ىف هب
 هفصوب ىنعي ناكو ةديدح ىبَأ نبا رعاشلا اذه رصاعي ناكو .ةعرسم اهريس ىف ىضحت ىك'
 ءىطاوش ىلع اليوط دتمي طسوتملا رحبلا نأ فورعمو .ةملكب هصخنسو .موجنلاو بحسلل
 ىف ءارعشلا ضرعتي نأ اًيعيبط ناكف .ترزنب ىلإ سباق نم هيلامشو هيقرش ىسنوتلا ميلقإلا
 بعشلا ةعانصب رصبلا نسح ناكو .بتاكلا نيسحلا ىنأ رعاشلا لثم نم .هفصول ةفلتخملا هروغث
 .ةدالحو ةفاطل ىف اهلانقتم اهباوبأ عيمج نم الخاد ءاهباعش عيمجل اكلاس ب فيشر نبا لوقف اك
 :171نارقزب ىتعبل انور م11 1لان/ب ةنعن ق2 دقو

 نيم دبر اهئلعت دنقلا دوعاومارب حبلا نإ كلا
 قيتست“ هيل ىف ثني الْيَ .كلبقأ اذإ ُنيعلا اهلاخت
 ّنأِب اهالج رحبلا ءرطاش نم تند ام اذإف اًمُهَدو ارمخ.

 َىَرَملا ٌبيِبَص ُيرجلا اهسيلأ اهئاَنكأو رد اهروهظ
 - قبتست اليخ اهلاخيو .دبز نم اهولعي امو ؛ىطاشلا لامر قناعت نيح رحبلا جاومأ روصي وهو

 ."11 ص جذومنألا (9) .مالظلا ديدش ليل :ليلأ ليل 0
 0 .377”ص ىسنوتلا بدألا خيرات ىف لمجملا )١(
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 ىف ءاقلب اهلعجي امم دبزلا نم ضيبأو اهنم دوسأ نانول اهولعي لامرلا قناعت نيح اهاريو ,ةبلح ىف ٠
 نب ىلع ناكو .ادبز وأ اقرع ببصتي اهرخاوأ امنيب الئاس ارد اهليحت لامرلا امنأكو .نيعلا ىأرم
 دقو .فلكتلا ليلق ىنعملا فيطل - قيشر نبا لوقي اك - ظفللا بذع اًرعاش ىخونتلا بيبح

 3 بق انض: دنع, نومحلاو. ملا" سوضت قا فلو م١٠ ة/ه54غ٠ ةنس ىلاوح ىفوت

 اليبسو. الضا هزوزتا نحن .ميخ لوقف دانك دلع
 زانت هنع ةرات 0 تح مكي ةستاكو

 ىل ا قار لذا ةراسيز نيرا

 لوين ءايقرلا ىريو ٠ ا ديرب ٌقشاع ,عجا رتت 7 اهنم برتقتو و اهناعأ دتمع نيح

 .ىلأ ثيح نم اعجار

 هلو ءرعشلاب اريصب اًدقانو اًديحي اًرعاش ناكو ,ةيصفحلا ةلودلا سسؤم ايركز ىبأب ىقتلنو
 اهرهنو ةقيدح فصي هرعش نمو .كلذ ريغو برحلا تالآ فصوو ةسامحلا ىف ةفلتخم راعشأ

 "رهف ىبأ مساب سنوت هتمصاع برق اهأشنأ ىتلا ضايرلا نم اهراهزأو
 نناودلا. نيب. قتلا .لتبحت .ءكاس 'اهرازتتلا يب كاملا ديت لاش

 "9بهايغلا نيب حبصلا لثمك الإو يقراب َرّوهَتَكلا ٌّقش امك الإو
 بئاحسلا ضيب نيب ليصأ ,سمشك هلاك“ رافعا ٍرضنلا نا

 كابس كاني وأ ري رباح  اهيطن©ب رضخ ىف ضفلا ”نيمانلو

 "كاع لك نحاوطلا كا كعب ةيهتنلا كف نانزالا طعم

 وأ رئافض ىلعأ ىف رعش قّرف هنأكو داوسلا ىلإ ةلئاملا اهترضخ نيب باسني بذعلا اهؤامف
 نإ لوقيو .هتاملظو ليللا بهايغ قشي ب حبص ءوض هنأك وأ مكارتم باحس وأ روهنك ىف قرب هنأك

 لالخ نم ةعيبطلا ىلع لدسنت ليصأ سمشك ءاضيبلا راهزألا نيب لدهتي رفصملا رضنلا سجرنلا
 ةقيدحلاو ,قذاح عناص كئابس وأ رد راثن هنأكو اهطسب ىلع رئانتي نيمسايلا رهزو ءءاضيب بحس
 .نكرو فطعنم لك نم اهبيط اذش كيبحيو ,ةيكذ هيوافأ لمحي اهحفنو ءبناوجلا ةرطعم اهعيمج
 اهرعاش اهقئادحو «رزوت» تانج فصو نمو .هتديصقب فصولا اذه لثم ىف ايركز وبا رمتسيو

 مغفي ءرهزلا مامكأ ديري مامكألا :نادرألا (8) 2.7/5 ةيسدنسلا للحلاو ١18ص جذومنألا | )١(

 اذش :فرع .بيطلا هيوافأب ناكملا الت :اهحفن .184 ص ىسنوتلا بدألا خيرات ىف لمجملا (؟)

 ظ ةعنارو :ةمخضلا باحسلا عطق :روهتكلا (")
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 داح اذإ ةخبَس هبو ديرجلا طش رزوت نم برقلابو .ةملكب هدرفتسو ,ميهاربإ نب ىلع وبأ
 اهؤاوهو ءجاجأ حلم اهؤامو ترمكاتلا ىمستو .رثأ هل ري مو اهامر ف صاغ هقيرط نع اهكلاس
 "هده :لاوخ- .ىدوتملا .ةطسخت نبا ايفو دقو» .ةفضاعلا :لاهرلاج هز ةراوملا يدق

 :ا)الئاق م١٠ غ./هالك ٠

 انرسو: قرش (ترمكاتلا .انعطق

 اهيف نّيَعلا 2 دب

 لارا خانت ةكحيبص

 + ,لاشتلا .يركلا» لاوهألا - نب
 لابجلا ضْعَب ىلإ تطين نأك
 لامشلا عم نيميلا نع بهت
 لاير ىهجو 4 برضتو

 لايتحاب الإ - ضعبل

 نم ىساق دقو رهظلا ىتح
 ىهف لابجلا ضعبب هموجن ل .هفصو ٌءعيام ةليقثلا ل

 هوجولا ةيراض ناذألا كت: لعرب: ةلمه نابلا تاذو.يمنلا تاع عاب رل اور دل تخول

 .لايتحالا نم بورضب الإ اهحتف نكمي ال ىتح نيعألا ىلع ةفيثك ةراتس ةيقلمو اهئابصحب
 :!'7ضور فصو ىف م1187/ها/ل87 ةنس ىفوتملا فيرظلا دمحم لوقيو

 هلئالغ ىف ىلجي حبصأ ضورلا
 لي ا ٌّبضقلا تقلأو

 تفساف  ضرألا دن. .لطلا ليكي
 هتنجو قوف نم ىلتغا امل درولاو

 ظ الَجتراو نصغلا قوف ريطلا دشنأو

 اللخ هراونأ نم | ضْوّرلا نا
 ىلخ نسحب وهزت تدغف اهراهزأ

 الجخ 0 نك ادي. .ءايحلا كا

 ىلع ناصغألا تَقَلآَو ,نوصغلا قوف ىنغتي ريطلاو .ةعيدبلا هبايث لمحأ ف 0 ضو رلاف

 دودخ لطلا لبقو هراهزأو هراونأ نم اللح ضورلا سبلو ,اهقاروأ نم ءارضخ اطسب ىرثلا

 رفخلا ءام هتنجو قوف ىلتعا دقف درولا أها ,ىلح لججأب ترختفاو اهراهزأ تمستباف ناصغألا

 : !ءيب رلا فصو ىف ىنيسحلا ديشرلا دمحم ريمألا لوقيو دق ل سلا رع تف“

 للهتي ههجوو عييبرلا مدنا

 ةراؤتا
 دقو ةقلتو

 ,15/ ةضيدحلا .ةالحلا (5)

 5١6. ص ىسنوتلا بدألا خيرات ىف لمجملا )١(

 لببقيو ُهَّدَخ منَ للعلا
 لفَرت 00 حودلاو ةراتقزإ

 .578 ص ىسنوتلا بدألا خيرات ىف لمجملا ()



5 

 للكت ذاذرتا قس انيناكف بح دب ٍةيشوم رئالقب
 لعشيف حايرلا هيفطت عمشلاك اون وت لويطلا+ ..تيتشتم لع لاو

 ناهزلاو :تقفذت راغألاو ءاراركتو ارازمهلبقنو لَطلا قاعي للهتملا يعور تقر عيب رلاف

 دعرلا امنأكو .راهزألاب رطملا اهجوتي امنيب .دجربزب ةنيزم دئالقب ريب نابع ألاو تحف

 رثكأ تداع حايرلا اهتأفطأ املكو ,هب ةحرف قربلا عومش همامأو ,عيب رلاب اجاهتبا لوبطب برضي

 .ءايض نقوأو الاعتشا

 هفلس رثكأ اك - رثكي ىسنوتلا رعاشلا اندجو ةيحلا ةعيبطلا ىلإ ةتماصلا ةعيبطلا انكرت اذإو

 اراضتا انيعع اهنق قير نبا هتف ىسوقلاو ةكذلاو مامحلا فصو نم - ميدق نم ىقرشملا

 اهدحأ تافص ىو ,نجادلا مامحلاب أانوتفم ناك ىذلا ىميمتلا ةرتنعل هدشنأ ام كلذ نم :ةديتك

 ا

 : «تولحلا فضع < ىو اذآ تترفي. ..هنف :بيغ ال عقاف َرفضأو

 بورغلا دنع اهءادر هيلع تقلأ ٍوَحصلا موي سميخلا نأك

 نسعلا) ىلا حلا نظن ان اقشع ظاحلألا هّصخش رظنتو

 امنأكو .هادم نع زجعتل ىتح ريطي نيح حيرلا توفي .هيف بيع ال هنول عقاف رفصأ وهف

 | اهبل بلخيو هيلإ رظنت نيح راصبألا نتفيل هنإو .ىبهذلا اهليصأ ءادر هيلع تقلأ سمشلا

 '"'مامحلا نم ةفئاط فصو ىف ساطغلا نبا لوقيو .هّبحم بل بوبحملا بلخي

 "تارا .هقوخ ”ااضح ل مناك اعلا .ئرطت .ندنوت

 !ك!كئارأ ِكارألا بضق ىلع ّنهل امنأك نوضقلا رضخ ىلع َنلمو

 كفاس ينوفج نم الإ عمد الو  اهنوحل غوصت ام الإ َوْدَش الو

 نم نذختا دقو .ناسنإلل سفانطلاو اياشحلاك نهل اهنأكو .دئاسو نهتحنجأ نم نذختا دقف

 اهنم غوصت امو اهءانغو اهودش لمجأ امو ؛ةحارلل اهيلع نلزني دعاقمو كئارأ كارألا نوصغ

 ىلإ ىوحنلا ىلع نب قزارلا دبع تفتليو .اراردم لزنتل هعومد نإو ءنجشلا هيف ريثت نوحل نم
 نصغ ىلع مامحلا نم ٌّىرمق

 ' :'”'الئاق هبطاخيف حوني ةرجش

 .دعاقم :كئارأ .رجش :كارألا (8) ١7". ص جذومنألا )١(
 .06١ص جذومنألا (5) .6"15 ص جذوغألا (؟)

 .سفانطو طسب : كنارد )2
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 ٌعزان كنع ٌحزان فلإ كل لهو عزاج تنأ له عزجلا كا و
 حماد كنفج نأ ول ّىسأ ليلد ىحضلا قنور ىف عوجسملا كنحل ىفو

 عماس كدارم ىرديال ناك نإو حداص كنأ ىوشلا نيِسك راثأ

 عئاج لسشلا نإ الط ايقلا كين ايشللز لامشلل ني اك
 عئاض ةّمذملاب ٌمامِيذ سيلو ٌعئاذ ةرسملل ٌرِس سيل 31

 0 عيطتسيال عزج وه له حوني هاري ذإ الئاستمو ابجعتم عزجلا كيأ ىرمق بطاخي وهو
 ىسأ كتوص تاربن ىف نإ هل لوقيو .هلثم هنع اديعب تحزن ىتلا هتبحاصو هتفيلأ قارف ىلع
 نماوك ةحارصب هسفن ىف راثأ هنا ركذيو ءهنع هففخت عومدب هحيرتال هنوفج نإو اقيمع انزحو

 ىتح ,ةببحم ىركذ ىل تدعتسا دقف كحاون نم كدصقم ىرديال دحأ ناك نإو .هجعاولو هبح
 مئاد رورس ىف شيعنو ,ةبوبحملاب امئتلم لمشلا ناك نيح ابيط ابّصلا بيسنك اًيَص لع بهت افأك

 .قيبو دهعو

 ناوريقلا ءارعش رثكأو .ةملكب مامحلاو ةكيدلاب ىنغتملا حوتف نب دحاولا ديع صخنسو
 نأ كلذ نمو «لازنو برح ةمأ اهتمأ تناك ذإ ءسرفلا ةصاخو ليخلا فصو نم سنوتو
 د ا اير تسي سلا جاوب قيصر قل ةحرطتم اني تيرم. ىلا تناكلا» يملا ان
 ظ ظ : ''”الئاق

 هلامكإ ٌباجعإلا ّلمكتسا»و ُهلاح تنسح دق سرف ىل
 نان كابشلاب يضلل قع -هتوفلا ةلج نيثلاك رقعأ
 هئابّرس ٌسمشلاو هّنّرغ ادبام اذإ ردبلا امنأك
 كيث مثل هقاس. هش هبي ىف لاه
 . قةعصان ةرقُش رقشأ سرف ءهاري نم لك هب بجعيل ىتح نسحلا نم ةياغلا غلب سرف وهو

 ىبهذلا هؤادر سمشلا نأكو ةقرشملا ءاضيبلا 2 ردبلا انأكو .ءالج متأ هعناص اهيف هالج

 ,ةعيدب عرش تاسا ايلا هذه عمو ٠ .هليهصب دوز ل زال اسوم ةموقل كو .حاكو هئردلا

 . ,ةحالملا نونف ىلع لمتشاو نسحلا روذش عمج رعش اذه» : : هلوقب قيشر نبا اعيمج اهيلع قلعيو
 ةرودص: تضيخو ةوأ نط 0 هبتشاو .هزاجيإ ىف هباهسإ قري ,هزاجع هتقيقح تطلخ ىتح

 .«ةروكذملا هتافصو ,ةروهشملا هالح نمف .قافتالاو ةلباقملاو ءقابطلاو سينجتلا امأو .هزاجعأب
 . هيلاو ىجاهنصلا نيكلب نب روصنملا ىلإ لسري نأ ىأر رازن :ةرهاقلاب ىمطافلا ةفيلخلا ناكو



 ضل

 روصنملا دنمو.زعملا هديفحو «سيدأب هنبا هلثمو ,هبكاوم ف اعيمح 5 جرب ناكف .لكشلا عيدب

 لبإلاو ليخلا نم اهب ناك امو رازن ةيده افصاو روصنملا اهب حدمي ةديصق ىف 2٠١ ةنس ىفوتملا

 : ''!ليفلاو
 5 # / ع 8 7 32 م سو رت ْ

 0 هواش دعبا نيرجو لفاوح ريغ قربلا نقبس درج
 ساب م مه ع 6 - َ 0

 اضغو 22 بايقلا تقلا اهل ئرك نيفلألا .لكع بناجر
 1 2 ىلا 1 3

 ابهذمو اضضفم روصقلا لثم  اًججداوه كولملا ٌّىَز نم نلمحي
72 

 2ع

 نير :نلع. هفاثأ .ةونط :اهناكو هنأكو اهنيب ٌرِطَحَي ليفلاو
 ابعوص ام اذإ ٌبعص هتفطال اذإ لهس هتظفحأ اذإ 008

 لوقيو .ةيركلا ليخلا تافص نم ةفص ىهو .رعشلا ةريصق ْدّرِج اهنإ ليخلا نع لوقي وهو

 جورس ىف .رتخبتتل اهنإو ءبرقألاو دعبألا هيطوش ىرجتو هب ةلفاح ريغ قربلا قبست اهنإ

 اهنأب لبإلا فصيو .هراهزأب از ضور ىلإ اهنم رظنت كنأكل ىتح ,رهاوجلاب ةالحم مجلو ةشكرزم

 ةمخضلا اهجداوه نإو .هترجمزو بضاغلا ريده جداوملا تحت اه ىرتل كنإو .ةماخض نفسلاك

 هنأكو ليخلاو لبإلا كلت نيب ايداهتم ٌرطخي ليفلاو .بهذملاو ضضفملا شايرلا رخافب نادزتل

 اذإ ٌبعص هتفطال اذإ لهس .هتبضغأ اذإ سرش هنأب هفصيو .لالتو ُبَُر لع فرشأ لبج

 نبا هرعاش اهروصف ,سيداب نب زعملا ىلإ ةفارز بونجلا ىف نادوسلا نم تيدهأو .هترثأ ام

 :''اهيف ءاج هل حيدم ةديصق ىف اعيدب اريوصت قيشر

 "ايام ةاهتوللا :كافشلا نش ةفارز كولملا بسك نم كتتاو

 ةالبخلاوب ريكا ةنهنلعي ناتج هيلي قفاوخلا 7 اهتتحت
 اول ءاوللا تحت هنأكف  اهنيزي ءاوهلا ىف اًديج ٌّدمتو

 "كاع :انهفوقر: نأك ضخ ةهردع .تروفاو افرام كطخ

 ءارمح ةريثك عقب وأ تافاطعنا اهنول ىف ىتش تافص تاذ ةفارز كنتتأ زعملل لوقي وهو

 .نوللا ةيئانث اهتأ ديري :ءانثأ (8) 5٠١. ص جذوغألا )١(

 بصنو هترخؤم ىلع لجرلا سولج :ءاعقإلا (0) :اطمطغت (؟)

 .ةيدشقو .ةيقاس ١55. ص ىسنوتلا بدألا خيرات ىف لمجملا (؟)
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 لا هيف: اييلع ودم ةطاغب ةيقم ةظريبملا .ليخلا يأ: .ققاوتللا نب اهيفو ءاتك دورها رتضو
 ,نادتمم ناءاول هنأكو ,ىلعأ ىلإ هعفرت ادج ليوط ديج اهزيي اك .ديدشلا بجعلاو ءاليخلاو
 3 ءاعقإلا نم برض اهفوقو نأك اهردصب كيلع اهلابقإو اهيلجر رصقو اهيدي لوطل ىّرتو

 دِإ وألا لحفل هريوصت هلثمو .عيدب ريوصت وهو نيديلا بصن عم رخآملا ىلع سواجلا
 :'''لوقي
 لو ىف َرُهامم لَو ىف لقثلا نم 2 ةتلخف ُزوإلا لحف ىلإ ترظل
 لعنلا ىف ىشملا نسحي اال لعتنمك ةرتف نيح ىلع هيلجر لقني

 9 اخينا عناي م و رعلا فرط ىكح مطخحمو ناجلوصلاك قنع هل

 امه

 لقعلا مهتم ظاحلأ ُهبتاوِج

 ةلفت شقا هناك وأ دلع ,لحو ىف وطخبي هنأك ةلقاثتملا هتيشم ىف زوإلا ركذ دسجي وهو

 قنع هلف هتقلخ روصي ذخأ «عئارلا ديسجتلا اذه ةكيشم» ست أ دنت .هيف ىشملا نسحب ال

 ىذلا لخنلا ن وج رعك فوقعم راقنم وأ مطحم هلو ناجل وصلاب ةامسملا كولملا اصع لوط ةليوط

 ىلإ ىلعأ نم رظنيف وهز هلخادي انأك :لاقف هتفقو ىف هخومش روص مث ءهرّتو هخيرامش لمحي

 ملن نأ انب ىرحو .هيف هناعمإو هرظن لوطل لقعلا مهتم هنأ َنَظَي ىذلا هودشملا رظن هبناوج
 مهو ايخيرات ابيترت مهبيترت عم ةملكب مهنم الك صخنس اننأ انركذ نمم ةعيبطلا ءارغش :نضعيب

 موجنلاو بحسلا فاّصو ةديدح ىبأ نباو مامحلاو ةكيدلا فاصو حوتف نب دحاولادبع

 .نيتاسبلا فاصو ميهاربإ نب ىلع وبأو

 ىلا 1 ب

 ظ قاوزلا حوتف نب ''دحاولا دبع

 :نيواوذلا باتك كلس :ىق' مظنلاو :ناوزيقلا نطوتسا مث هدأت بيو: نرتب هايرموتهتاشن

 هناك م اتروا همت اج قو هناك راو _رشقلا .ىسانسا قوق قلم رغانتو قير قنا ل وقني ةيفأو

 ءلوط هدئاصق ىفو .فلكتلا صعب فلكتي ,ركفلا رحب ضوخيو رعشلا رهظ تنكري ىودب ىبارعا

 ] : كيدلا فصو ف ه رعش نمو .م٠ . هاه كي ىفوت « هتقبط رايخ نم دعو

 ل

 اهربخ نم 1 أامب هنم ةربخ ح ود رايطألل و
 002 ا ِ ل م 3
 اهردخ نم دوع ىذلا راد |ردبف م ىفرو اديج صمق

 )١( ص ىسنوتلا بدألا خيرات لمجم 157.
 هناطلسل ةزمارلا كلملا اصع :ناحلوصلا (؟) :

 .قذعلا .رمتلا لمحيام نوجرعلا .راقنم :مطخحم
 ) )9جذوغنألا حوتف نبدحاولا دبع ىف رظنا

 ىسنوتلا بدألا خيرات ىف لمجملاو 77؟١ص

 ] . ١70 ص

 .عفر ص (0 0
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 ")هرعش ىف راّطلا تاذ حاتفتس سا هقيفصتب توصلا محتفتساو

 "اق رتكو ف ءاقرولا قران هنصغ ىف لبلبلا لبلبف

 ""اهرطش نب نننلا ناو :ةقرعتاب جوت امأك

 اهريتني لا .ىنولا قديح .نم لحل ىف ٌرظخي افأك

 هديعن صنف هيرو ةريخ قع فرعي اع ةسفاني خأ ديري نيطلل به كينلا نإ لوقَيقْهَو

 هيحانج قيفصتب توصلا حتفتساو ءاهنكسم نم دوعاقو هتبحاص راد ىف اربنم ىقرو هعفرو '

 عفر نإ امو .راعشأ نم هيلع عقوت امل ةمدقت هيلع برضلا راطلا ةبحاص حتفتست اك اهكيرحتو
 ىف ةفامتللا قرأ كفو نمو انمولا هبإ تلاوة لبلبلا نرطضا قد ةهايضو:ةثوض كيذلا

 طقسو .رارمحألا ةعصان ةتوقاي خو : امنأك هآري تأ لو .هحايص نم ناعمسيام نسحل .ءأهركو

 ندع يشر نم متم ايناك ةشكرزم ةلح ىف رتخبتيو رطخيل هنإو .نيعيدب نيط رق هينذأل اهنم

 :مامح فصو ىف لوقيو .هقلخ ىف اهحنم ةيطإ ةحنم ىه ذإ ءاهرشي مل هنأ ريغ

 اكرباق تالا شا ضنرا .قربلا#  ””ققاغي .باهتلا هيدا تاني
 فيا وأ زهشل كاسر ضرما ١ داون وسلا نسا تين
 رم .تيفرلا تقشلا# :قلالاو- هلم :ةظيببلا ,ضرألا ةيركت
 اهرخملا تاهشلا“ ينحت ريبلا نق .قفاحي ةابفلا“ ياشت .لظنن

 اقطنت نأ هقّتع ةيآ داكتو هفمحلا كار قفا عتحاشما  ودبو و

 اميز . :ببلجت نأ ةجاسرلا .نسلا ااننأك ترك  :تيح: نما .قرقرسم

 هناك ودعا دو ءاوو فار تاهل ا ةنورا ةحاتح نأ ةقفاكب عطقي لازي ال مامحلا نإ لوقي وهو

 ابر لب اهنع رخأت ام دصقم وأ ةياغل حيرلا قباس ولو .ءنيرظانلل عمليو قربيو ضموي قرب

 قافآلا ىلإ دعصيو ىقتري كلذ م ىوأمو انكسم اهذختيو ضرألا ىف شيعي وهو ءاهقبس

 لخ طقس اهنفا ياه هلأ نطيل نين ةاسلا و ةخاتم ادعس: .للكوب ءايلطلا كقعلاو

 هنإ لوقيو .هرظنم لامجب قطنت نأ هقتع ةيآ داكتو هنسحب بجعيف هاري نمم برتقيو ءضرألا

 قبئز لوح وأ يرد جاجز لوح رودت انأك تنئظ هلوح كرصبب ترد امنيأ ىلالتم قركرتم

 لثمي مامحلا فصو ادحأ فرعأ ال» :هلوقب تايبألا هذه ىلع قيشر نبا قلعيو .ّىهب جارجر

 .«ةفصلا هذه

 .نيطرقلا :نيفنشلا (*) .هيحانج كيرحت :هفيفصت )١(

 ْ .ريح لبلب (؟)
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 ةديدح ىبأ '''نبا

 لظو ةيجاهنصلا ةلودلا ىف نيهبانلا باتكلا دحأ ,ىمخللا مساقلا نب دمحأ سابعلا وبأ وه
 ةنس ىلاوح ىفوت نأ ىلإ فرش نباو قيشر نبا بناجب لئاسرلا ناويدب اهيف لمعي

 هكف رعاش » : قيشر نبا هيف لوقيو ,ناوريقلا ىف هأي رمو ها نأ ودبيو م65١٠ 48/ه

 ناكو .ءاجهلاو ملا ضفر نمم ءفرظلاو جهنملا ىوق فلكتلا ليلق هب علوم هيبشتلا قئار رعشلا
 ,نيمدقتملا قاذح طرش امك هل حلصت ىتلا نكامألا ىف الإ هبكري الو ةديج ةربخ عينصتلا نيخ
 ظ :باحس فصو ىف هلو .ةيضرم ةهيدب هلو

 ل لباد ةالببا يق ديلا مم ٍةقأتُم 0

 قاعشم لأ قاششم 00 0 ضني تيتا داك! .تحدو
 قافح :ديذلا هلم تاراش لأ اليا لق هتءاسع ةافاكف

 اهليختيو ءريزغ لباوب هنم دالبلا ىقست هنم اهلقثب ءونت ارطم ةنالم ةباحس بر : لوفي وهو

 ا ل ا م 0 ضرألا ىلع رق ةليمج ةأرمإ اهنأك

 هع تبا يوما بح اح هم لو نك ل امرت لفل جرلا لع ةومح تاج

 نيِنَح كازألا قسط هلا )و ةايمها يشك .ييئلاتم نع يح ددسقلو
 ظ نوزحم تفاروهءامتاك# ٠ نهرا دادبعسلا سلال ىف
 مة فوم لول نفانناكف .اهءانس عوجتلا رهز تعصراتت
 ل نها ا - قادحأ  اَيِناَوَر مالظلا للخ انيتانكو

 بنس شوااسو طاخأ هدم دو ىلع ٌُراَدَمْلا كلقلا امنأكو

 ةئيضملا رحل ةفصو دقو ,نزحلا قر نوزحن ع اننامخ قل نادل تلات

 .مكارتم :نوضوم (*) ١7١ ص جذومألا ةديدح ىبأ نبا ىف رظنا )١(
 :تارطانن :افاووب 3 ١5١. ص ىسنوتلا بدألا خيرات ىف لمجملاو
 .ريثك :قاديغ .ةئلتمع :ةقأتم (؟)



 فق

 مالظلا لالخ ونرت ىهو اهنأكلو ,مكحملا اهجيسن ىف لخادتت ْلَآل ىه امنأكو ءامسلا ةقرشملا

 ىجدلا ىلع ربدتسملا كلفلا امنأكلو ءاهرظن ةيدم ةينار ىنت ام ىهف نوفج نه سيل مور ٌقادحأ

 نبا دنع ءامسسلاو رحبلاو ربلا نيب ىفوك قراف ال نأك .هتلتفس نهو موجنلا كلتب طاحأ رحب

 نبا ىنغتيو لبا وم لا هلم نوعي موه ورسول ءارعشلا نم هريغو ةديدح ىفأ

 .موجنلا نم ءاسلا نفسب ةديدح ىبأ

 '7هيهاربإ نب ىلع وبأ ْ

 هنأ نظلا ريكأو ءاءابتاك ناك هنإ هلوق نع هب فيرعتلا ىف ةيسدنسلا للحلا بحاص دزي مل

 ةمصاع ىه رزوتو .ىرجه لا عباسلا نرقلا ىف ةيصفحلا ةلودلا نيواودب قحتلاو ءلصألا ىرزوت

 مسقني ةثالثلا نم رهن لكو ءرابك راهنأ ةثالث ىلإ مسقني رهن اه ناكو ,ىسنوتلا بونجلا تاحاو
 فصو ميهاربإ نب ىلع ىبألو ,نيتاسبلاو ليخنلا اهب رثكي نأ كلذ ال حاتأو ءلوادج ةتس ىلإ

 : اهليخن ىف هلوق نمو .ةعئار هل ةديصق هنمض اههايم لوادجو اهنيتاسبو اهليخنلو اه عئار

 5 3 6 .. .٠
 ؟ م 00 مك

 (2 سابللا تايضدنس ىف ةولجم سئارع لثم لحنا

 يب مت م ١ مساهل سس 6. ع 2 1

 (م)4 6 5 5 ّ . 1 5 و ساس © هس هت 9

 مع 2 0 و ِ ري م ه2 ّس رض ءى*

 ريبكسلا ةيعدتال .:ةقاذعو همعط ىفصملا ٍلسعلا نم ىلحا

 ىف ىلجت سئارع نم ىصحي داكي ال ام مضي ريبك حرف رزوتب لخنلا قئادح نأك لوقي وهو
 'ىيضملا ؤلؤللا نم ةريختم دوقع اهروحن لوح ترادتسا دقو ءاهيف رتخبتت نوللا ةيسدنس بايث

 امإو ايبهذ ادجسع امإ دجربزلا ليحتسيو ءرضخأ دجربز ىلإ ليحتستل اهنإو حلبلا ةأشن لوأ ىف

 عيطتسي ال عيدب يقاذم عم .لسعلا نم ىلحأل همعط نإو ,بطرلا ريغو بطرلا هنمو ءايناق اتوقاي

 : لوقيف ءاهراهزأو اهراجشأو رزوت نيتاسب فصيو .ةيسحسو هلامحل هسفنل يعلو نأ ركسلا

 كسور يعل قلبا ىف لاتخت نيد لئالغ تسبل دق ُحوُذلا

 اثم مف اقع تر رهازأ 5 ةوقع اييداوم تلح

 رحسي نحلب وُدشت اهّرابطخ اهبضق ٌربانم تيقر دق ٌريطلاو

 : رطخت .قيفقر بو :ةلالغ عمج :لئالغ (:غ) للحلا هتديصقو ميهاربإ نب , ىلع ىبأ ىف رظنا )١(

 .رتخبتت 276" ةينندتسلا

 .اهتامدقم :اهيداوه (6) .جاييدلا وهو سدنسلا ىلإ ةيسن :تايسدنتس (؟)

 .بهذلا :دجسعلا (6)
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 فيو أهضعب ل د ىنئنتف مينا اهيع تقَقْلاَو

 0 اخ هزات. فيدحلا' اعل ,.ىقتلف“ نارسلا .نفيت ٍلئاقعك

 907 لاتخي وهو ٠ .رضخألا سدنسلا نم ةقيقر ابايث سبل دق فتلملا رجشلاف
 ال ل ,ج ربت ١ يرطب عري نش يرد دا اع اس كقو .رتخبتيو

 ىثنتف ميسنلا اهينثي نوصغلاو .بابلألا بلخي رحاس نحلب ىنغتت اهؤابطخو ءاهتوصغ ربانم ىلإ
 ةيغصم ىقتلتف ثيدحلا نضع: اولا ندري تاديس نهنأك وأ رقهقتي مث اضعب اهضعب لبقي امأكو
 : الئاق ىلع وبأ رمتسيو ءرخأتت ةراتو ءةرات ثيدحلا ىلإ

 دل ذيع اهطارت سنع امقاك ترد طاق. ضرألا
 )"ع وأ اهلالخ وطي كس امنأكف اهواجرأ َتَجّرَأتو
 ارا ةاهفزع نم قتل  اهتيروب املا ناو :نأكو
 هكر هيلع فاز را كر طاش تيك ةانتاكو

 لكو ؛ىكذ ريبع اهيف رشتني اهيحاون لكو ءاط سرع ىف فر انأكو ةرطاع اهعيمج ضرألاف
 قشنتسم رطعلا اهميسنو ةايحلا ججيرأ نأكو ءربنعلاو كسملاو بيطلا نم فونصب حوفت اهئاجرأ
 لك عم تيقا يو رعاه هيلع ترتانت دج رتلا نم. طاش تكا اناكورورطغلا اهاذش.قم
 :نلارقا .ءاتع اكوادكع انضاو لك وبا .ىطعوب مقنع

 هر © <

 كلا .لالثا ىقلا ةاهلم دق لرادصخت كيلا ةيعش كاملا
 0 ا اهنلا» لثلو ىلع ىرجي اهملا ةفص لع فاص

 ول م ©

 لالزلا هئام ريبكلا ربنلا اهم كفو ءانقلتسا اق نضع ةقتانقا» لوا دج هعزاوموا ةيعتشتاءاملاو

 لمر ىلع ىرجي وهو .عصان رولب وأ اَهَم هنأك ,ءافصلا ىهتنم ىف ءاملو ءسلسلا درابلا بذعلا
 رهنك رثوك وه لب ,صلاخ وأ حارق بذع وهو ءنويدجنلا قاشعلا هركذي ىذلا اقنلا لمر هبشي

 ةعارب عراب رعاش بير نودب ىلع وبأو .ةريثك دوقع نم رثانت رهوج هؤابصح' انأكو سودرفلا
 .ةقئاف

 .قاصلا بذعلا ؛لالزلا .هقرفت :هبعشت (5) :رارسلا .ةميركلا ةديسلا :ةليقع عمج :لئاقع )١(
 ولح :رثوك .غئاس :حارق ئيرابلا :اهملا (0) .هعامس :ثيدحلا اغص .ثيدحلا نامتكو ةاجانملا

 .نتودرفلا نايا مة رتوكلاو ] .حوفي :عوضي .تحاف :تجرات )١(
 .اهاذش :اهفرع (5)
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 ءاثرلا ءارعش

 دارفألا ءاثر (أ)

 ىه ناولأ ةثالث مهدنع ذختي وهو ء.مخض ثارت دارفألا ءاثر ىف - ةيلهاجلا ذنم - برعلل
 اوبل نمم براقألاو نيلهألا نم محرلا ىوذ ىلع ءاكبلا وه بدنلاو . ءازعلاو نيبأتلاو بدنلا
 ةيسايسلا وأ ةيب رحلا ةذفلا تايصخشلا ءاكب وه نيبأتلاو ,ةيقابلا ىلإ ةينافلا اورداغو مهير ءادن

 ثيدحلا ىف لاسرتسا ءازعلاو .مهيف ةمألاو عمتجملا ةراسخو مهلئاضف ركذب ةيبدألا وأ ةيملعلا وأ

 ءانف ىلإ عيمجلاف .هبحاص نع رسحني ام ناعرس لقنتم لظ ةايحلا نأ نايبو توملاو ةايحلا نع

 ىثارم ىف ةثوثبم ةثالثلا ناولألا هذه لكو .بدنلاو نيبأتلاب ءازعلا طلتخي ام اريثكو .مدعو

 بهذملا مامإ نونحس هيف ىفوتيو .ةبلاغألا رصع ذنم ةرثكلا ىف ذخأتو ءنييسنوتلاو نييناو ريقلا

 :/'!هلوق لثمي ىرهملا كلملا دبع هذيملت هنيؤيو ىكلاملا

 ان نك رامخلاو ديلا: هلا تش ةبطاق ِبّرَعلا ضرأب - ىرمعل - ىو

 اعدتراف ّدحلا ليلك ءاضقلا نم  َةَلِصف ٌَباهام اذإ تنأ هلل
 اعطقتاف نابامل لّيَخلا قباس 2 اًدرفنم نونُْحَساي تْرَرِب كانه

 اعردرت تك كف اجب نيخلا قم دقو 2. للا :كاح اذيقق .هناتق ه رلث ه

 ,ةبطاق برغلا هيقف ةافوب اوعمس نيح اوعشخ دق اعيمج رضحلاو ودبلا لهأ نإ لوقي وهو

 هئاضقب هونيو ءرجدزيو عدتريف مهتم لك ىلع قحلاب ىضقت ايضاق تنك نيح كمظعأ ام لوقيو

 ىف هل حسفي نأ هقلا وعديو هدقف ىف ةراسخلا مظعأ امو .هرصع ىف ملاع لك ايلجم هيف قبس هنأو
 نب دمحأ هاثر دمحم هنبا ىفوت املو .هيدي نيب مدقو سرغ امع ىفوألا ءازجلا هيزجي نأو هسيدارف

 :7لوقي اهيغو» «تيبب .ةثامقالع تقلع ةقرع, :فاوضلا :قواذ تافيلسا ىأ

 ايعان َبنك ال َنازحألا انئروأو 2 ىسألا بَلَج ىذلا ىعاتلا اهُّيأ الأ
 ايعار نيدلل ناك نم ىضم تلقو  اًدمحم نيملاعلا مامإ تيعن
 هه انكار .بلتلا رهاط اير ان ةليغف 15. اًنلاغ 1 :ناكا قفز

 0-0 د <

 هبلق ةراهطو هردص ءاقنو هملعو ههقفو ةينيدلا هتمامإ نونحس نب دمحم ىف ىكبي رعاشلاو

 )١( ىكلاملل سوفنلا ضاير ١/ .190سوفنلا ضاير (؟) ١/501.
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  ةنس ةسوس ىف ىكلاملا بهذملا مامإ رمع نب ىيحي ىفوتيو .هلئاضف وأ هتليضفو
 الو لعب كرولا نودع -ةيئارتو مك ١/مها

 ع د أ رطقك ع ىكبت رونت ملف 0 اهب ملأ

 مجَعلاو ٍبْرُعلا ىَقْنَأ بزتلا ىف َىاَفك تر دقوا رج ما ملا نأ تع
 صه 2 هس مه

 .ملظلا ىف ردبلا لثم بّرعلا دلي ىف ىتف ناكو ىيحي انتلكتا توم اي

 ("!ءِذََحلا مراصلا لثم ٌّقحلا ىف ناك نم  اَفَلَح انل نونحس دعب نم ناك ْنم

 تنفد دقو انزح تمي مل نأ بجعيو :عطقني ال عمدب ىكبي انوزحم ادهسم تاب هنإ لوقي وهو
 - ىبحي مهدقفأ دقف ءامئال توملا ىلإ تفتليو .مجعلاو برعلا ىقنأ رمع نب ىيحي بارتلا ىف هافك
 هذاتسال افلخ ناك ذإ ءسانلا نع تاملظلا رسحي ردبلا لثم ناكو .هل ريظن ال اهيقف ناكو

 ةرسألا تيظحو .عطاقلا داحلا فيسلا لثم لطابلا لاطيإو قحلا قاقحإ ىف ناكو ,نونحس

 م١1ا//ه1906 ةنس ىلاوح تيفوت .ةيبلغألا ةيرهم ىمست ةرعاشب كاذنيح ةمكاحلا ةيبلغألا

 ظعاوم هلو ,هرايدو هنطو نع ابيرغ اهب تامو ةكم ىلإ رجاه لاقع ابأ ىمسي كسان خأ اه ناكو

 : ويكي هل: ةيدات هقخأ :تلاقو. نطايرلا :ق: نكلاملا :اهديقنا .ةريتك

 ْنَسَولا ىفن ْمَم موُصلا لوط دعب ُةَتنياع ىذلاام ىرُعِش تيل
 ْنَكَسو بيبح نع ىلختلا» اهناطوأ نع سْفْتلا حوُرُن عم
 ماا نس هب ىِدَججَو ىف سيل اقيقشاي

 نرسملا :نيهلع لبي اذنكم ردا قع رعي .لل اسكت
 موصلا لوط نم ىناع ام دعب ةبرغلا دالب ىف ىأر اذام اهقيقش ىلإ لاّوسلاب هجتت ىهو

 هارت نلف اقيمع انزح هيلع نزحتو .هيابحأو هنكس نع هيلختو هنطو نم هنامرح عمو داهسلاو

 ىرثلا ىف هوجو ىلبت اف ءاهسفن ىلإ دوعتو ّنَجتس اهنأ رعشتل ىتح هب ةقلعم اهدجاوم لظتو
 .هتعول ىلبتو نزحلا لبي

 داديك نب دلخم ىلإ اومضنا ىليعامسإلا مهبهذمو نييديبعلل ناوريقلا ىف ةنسلا لهأ ةيهاركلو
 1 لوو ب يونا هراصح ىف ىديبعلا هللا رمأب مئاقلا ىلع ىرفصلا ىربربلا رئاثلا

 مساقلا ءبأ هذيملت هاثرف ,ىسمملا لضفلا وبأ وه ةنسلا لهأ خويش ن ريبك خيش راصحلا اذه

 :'*!هلوق لثمي .ىرازفلا

 )١( ص .غ١/00 نسوفنلا ضاير ١ل.

 )١( ص لمجملا (غ) .عطاقلا فيسلا :مذخلا مراصلا 87.

 لمجملاو 257/١ ىكلاملل سوفتلا ضاير (')
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 عبير 01“ لاطمألا كرمي ورع احلا هولا لا

 ٍعيمجو هد ف. هي اوفا ٍرشعمل نكلو نك هيلا تسملو

 ع ينص عانطصاو رلامتحا لوطو ىقتلاو نيذدلاو مالسإإاو ملعللو

 ةيفر» لك" :توسلا  ةان «تياتضأ انلاظو. عيكرلا .ملقلا ملغ :ىطب

 ىف هلوح لوجين ليخلاو هروصتيو ,.هحو رب عيرصلا خيشلا اذه ىدفي نأ عاطتسا ول قمتي وهو

 ملعلل هيكبي امك .هيف اوعجف رشعم ةراسخل ىكبي نكلو هل ىكبي ال هنإ لوقيو .لاطبألا ةكرعم

 دق 0 كاف ءنأد ريقلا ٍلهأو هبالط كيش لمتحاو 5 انهن وطو ىقتلاو نيدلاو مداعإلاو

 , نب كقابج دمحم بأ هنمز ىف يلا ةيكلاملا 1 ىيحي نب قر رلا دبع مساقلا وبأ

 :'"'لوقي هنيبأت ىفو م197/ه187 ةنس ىفوتملا ىناوريقلا ديز ىبأ

 هو وجنلا كالفأ ٌرومتو  ىَبَرلا ةعشاخ ضرألا ٌديمت تداك
 عرس رحب لدتع :اوعالتنلا فيك هشعنل نولماحلا ىرثيأ اًبجع

 عروتو ةنيكس م7 ىقتو ةعاربو الماك املحو املع

 20 س

 000 ةعب يف يغار نم هلوح أيعس ضرألا جاجف تعسو

 5 6-2 و

 ,ةعطاسلا موجنلا كالفأ لثملابو .هتوم لول ىبَّرلا ةعشاخ جوُمو برظضت داكت ضرألاف
 املحو املع ّىتمم رحب لمح اوعاطتسا مهنأ هشعنل نولماحلا فرعيأ الئاستم رعاشلا بجعيو
 ةعساولا اهقرطو ضرألا جاجف تظتكا دقو .عروت لامجو ةنيكس نسحو ىقتو ةعاربو

 نع دحاو ريغ ىكحيو .نيعاتلم نيعجوتم نيعشاخ هنوكبي هيلع نينوزحم هوءاج نيذلا نيعيشملاب
 ىف اقيرغ ةيغيرأو  افيث هنبحا ثم دقف نا :ةيجاتصلا ةلوذلا قى رغاشلا  يالدلا بلاط: نأ
 :نهتأ "للا ءاقورو هيلع اهجنقت هلك هات هرعش راصف - ةيلقص ىلإ نيبهاذ اوناك اهر - رخبلا
 : مهدحأ ىف هلوق كلذ

 اعيدص هيلع ىداّؤف ىقباو اعم ىربصو ىرو رسي ىأان

 جذوغنألا ىئالدلا تايبأو ربخلا اذه ىف رظنا (4) .167١"ص جذومنألا )١(
 .8١1١ص ْ .جومت :رومت (؟)
 .ءىلتمم :عرتم (6)



 مابا
 1 00 ريه و ع -

 اعيم انثمف قايح تنصو هب ىرورس تامف تامو

 ايركس, ةاييرطات ملا .تاضأ.. :تاقداملا. .نم. :نينع. دعانا

 ملو ,هداؤفب احرج كرت افأكو .هعم هدعب ىلع هربصو هرورس ذخأ هقراف نيح هنإ لوقي وهو

 دنع نعشو هةقن ل سيرلا نم تاس ناض نق ناكر ورعاشلا ووررس كايف اقيرغا تام نأ كبل

 لوقيو ءاهل اقافو ءازج ىمعلاب اهيلع وعديو .هتباصأ تاثداحلا نم انيع نأك لوقيو .هعم تام
 ,تارسح بولقلا عطقي ىذلا عجوتلاو عجفتلا وه اذه» :تايبألا ىلع اقيلعت قيشر نبا
 :امه .نيتيب هيثارم نم دشنيو .«تاربع نويعلا بهذيو

 ٌركنيال ام تؤوملاو ِهِسْمَر ىف -هتكرتو ىّرثلا َنَطَب تعدو
 نما ع 2 و م 28ه ره 5 و

 رخاتا ةعاس هنع تنكام هتفصنا ىننا ولو هتمدق

 يللا اك لوشن وركب حل | هلا قطع كنوملا ورب نظرا نطيب .هزيقا وأ هيرو ةغذرا دق وهف
 ةلعتشم هات | هدف 4 : قيشر نبا لوقيو .ةعاس هنع رخأتي ملو هقفارل هفصنأ هنأ ولو توملا ىلإ

 نودبع نبال توميو .«رمحجلا ىلع ظاوشلا ةلالد ردصلا ىنام ىلع تلو ةلعتشم سفن نع

 وق ل اييكيو هضوو هلق هلبق تتام دق تناكو نبا ةبرغلا ءارعش نيب هتمحرت ترم ىذلا

 سا ْ ع 7 2

 هدحل نادك ا ىبلق تتح ردا ىهنل ا هدب تربقف دق ةس وسب ربق

 © ريب شه ىو

 هدعرو ءارصلا قعص نم تحبو هةر ىف ىعماسم ىلع تنص

 هدمغ ىف رمراص كا اكَبلا ٍدِجَأ ملف ىكبأ نأ تدهعي

 هدب تالا ندي .:ةاه. 151 قدح امون لا كنك ىف
 ةركوتلا كاذو كلوب "15 :كارسبق  -.فرطابتل زدنا. دنلا وقت .تانهيع

 وخل ناك قفيلف لفكأ ناكر هوس نق ىف ديدسلا لقعلاو 9 ةد هنإ لوقي وهو
 نيص مال ةئباضأ ناكل ل 0 هحوز ثوم وسلا ءانذأ كك امنأك نرخف

 ا هدخ لعو اكبلا ىدجي ء اذامو ؛تولا ىف فيس َلَس ىذجب اذام

 ىذلا ىرصحلا ىلع لاقو .ةبوبحملا ىتجوز ربقو .بيبحلا ىنبا ربق :ناربق ىنيعل مونلا عنم دقل

 .مونلا :واولا ديدشتب ودها () "46 ص جذوغألا رظنا )١(



0 

 :''!سلدنألا ىو هليحر دنع هربق عدو نيح هابأ ىكبي لزغلا ءارعش نيب هتمجرت ترم
2 

 اند بم موي ىدحي ناينبو الظأ كدعتب مايألا 0 ! ىبأ

 ان كدنع بلقلاف هب ٌتلحر نكأ نإ كدقف هاليأ ىدلا -

 امججرتو هل ىقستساف كربقب ةققو 0 ف ني هللا قو

 اًلسف تيرقلا) :ربيق .نلتع ملأ نه .ءازج.٠.تاوثلاو ءمالس لاقو

 موي هزعو هدجب ناينب مدهتو تملظأ هدقف دعب ةرينلا مايألا نإ الئاق انوزحم هابأ بطاخي وهو
 نمل وعديو ,ميقم ميخم كدنع ىبلق نإف كدقف هانضأ ىدلا ىمسجب كنع الحار تنك نإو ,ةنوم

 دشنم ماسي نبا لوقيو.ءازجلا ريخ هللا هيزجي نأ ايجار السم امحرتم ايقستسم هربق ىلع فقي
 ىلإ هدي دمو هسأر أطأط دقف .هيبأ ربقل هعادو ىف اهب فتكي مل ّىرصحلا نإ ةفلاسلا تايبألا

 بيرغلا ريبقاي كيكبي نمف بيبجحلا ئرخت :اتهمو هتلعر

 بيط لك نع هب ىنغأ ىكل ' ىلاحر ىف كبارت نم لمأس

 فارق: ] .طضاو مابا دقف نم لكل اقيضع اريتاح ج ةقباسلا :تايرألاك ت خزارقزم ناتيبلاو

 عزجف نبا هل تامو .نيعدبملا ناوريقلا ءارعش نم ةورذلا ىف ىرصحلا ىلع ناكو .هتوم دعب هربق
 حارتجاو حيرقلا حارتقا» 00 مجعملا فورح ىلع أاناويد هيف .مظنو 15 اعزج هيلع

 !!هتياغ ىصقأ نزحلا هب غلب دقو هيف هلوق نمو «حيرحجلا

 "عءرفلا ىلخب قاضو  ُجرألا ناحير ىَوذ
2 

 ب ع 0 مو مد هلنم ل ل

 هد انمي :اولخف 'اذإ و نأذ نيخ نع .لطو

 ريع امل الو مقرا ميلكات كيف ررالاك

 تهتنا حباذلا عطق اذإ قنعلا ف قرع :جدولا (5) ةريخذلا ..ةيبأل ىرضخلا :لغ ءاثرن ق نظنا (1)

 ةايحلا 2<2«5ى1/ ماسب نبال

 .دوعتو فتلت :جشت (6 774/5 ةريخذلةيلاتلا تايبألا ىف رظنا )١(

 .رطعلا :جرألا (')



7/9 

 نا. كيلي ألو راو هدد نم حرحلا هنبأب قاضو 0 ىوذ رطعلا هناحبر نإ لوقي

 قتعلا قرغ هتيم مطقب نأ قود رذهأو ةمد لطو اههذ تان لو هقنأ !فتع كي ل نهف «خرصب

 ىلإ نوعجار مهلكو نوتيم اعيمج سانلاف ,هسفن ىلإ ىرصحلا دوعيو ,ةأيح هعطق 0 ىقبتال ىدلا

 :لاق ذإ مدآ قلخ ىف ميركلا نآرقلا كلذ ىلإ راشأ امك ؛مهقورع عم كباشتي ىذلا ىرثلا قرع

 انا تهعيو .«نوكيف ْنك هل لاق مث بارت نم هقلخ مدآ لثمك هللا دنع ىسيع لثم نإ

 نولخدي نيح نوثبليال 0 لا

 .مهمضقتو اهءانيأ دلت ةره اهنأكو اهؤانبأ مهنأ عم مهلكأت فيك لمأت لب ءاهنم اوجرخي نأ اهب
 مااا” ١/ه545١1١ ةنس ليلجلا ملعلا ةنوتيز دمحم خيشلا ىفوتيو ىنيسحلا صاعلا ىلإ ىضمنو

 "اول لثغ قوازضملا كم نعاشلا ةيقريز

 عجبت ال قع 50 عيسأو ٌملطقتت ةسيمر» بودي: :نلق

 ُملضْألاو اشحلا اهتم ل اهّدقو هر نأ رين بيطو

 لقتال دب عمادمو ظ ةباك ا كو فيلو

 ٌعججوَتملا عّجوتيلَف هيلعو مهعيمج ُمانألا ِكْبَتلَت هيلعف
 انزحو قس دادزيو تارسح عطقتت هتحهمو ريبكلا ملاعلا تومل انزح بودي رعاشلا بلقو

 ديزيو .ةدقوملا هترمجب هعلضأو هاشح قرتحا هلئاخد ىف ران بيهل مرطضا امنأكو ءادهسم تيبيو

 خيشو ءالعلا مامإ ىعانلا ىعن امل ارامهنا رمهنت لب عومدلا علقتالو هبآكلاو اكبلاو فهلتلا هب

 اوعجفتيو هدقفل اوعجوتيو اعيمج سانلا كبيلف هيلعو ,نيدلا لئاسمو ىوتفلا ىف مهعزفمو مانألا

 .اراركتو ارارم

 هيف ةيزعتلا نيب هتيثرم ىف عمجيو .ديشرلا دمحم ريمألا ىنيسحلا رصعلا ىف ىغرولا دمحم ىئريو
 "0 لثمب ةقلخ ىلع هيخأ هيرو

 نيل ل ملا رورو لا دكا ل ف يعو م
 ماسلا عج د مولا ليت هل. تقني مآ .باوللا :لفاقتا

 " قيايزالا لإ 220 دقاس ام. 2 هياسقما رد قلوب .نامزلا ”دهج
 نساطشقلابب ..قيدلا .حيقمل لول دعي ضن ةالسإلا ار. ثداك
 ,سابلا هيزتلا مهشلا لعب ةدامع. علا كلملا .قلخأ ام

 .ربقلا :سمر عمج :سامرألا (9) 5ص ىنيسحلا دهعلا ىف ىسنوتلا بدألا )١(
 ١/٠ ض قيسحلا :دهعلا ىف -ىسنوتلا بدآلا (1)
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 لءاتستيو هني امل هل وخي نم: ةنرحو هحالو ديشرلا ادم كردأ توملا نأ نمةبجعي وهو

 ' ىردول نامزلا نإ لوقيو ,سارحلا دنع دي هل تقبس وأ ٌباوبلا توملا وأ مامجلا لفاغت له

 ميقم اه ضيف الول هدعب ضقنت داكتل ىقثولا مالسإلا اًرُع نإو .روبقلا ىلإ اًرهق هقاس ام هماقم
 .ميركلا هقلخل هب هدامع عيفرلا كلملا ردجأ امو .هوخأ ٌنِلَع .ساطسقلاو لدعلاب نيدلا

 لودلاو ندملا ءاثر (ب)

 نع فورعم وه ام وحن ىلع ةيلهاجلا ذنم ىبرعلا رعشلا ىف ميدق ءاثرلا نم برضلا اذه

 اهاكب ةيومألا ةلودلا ىلع نويسابعلا ىضق املو ةريحلا ىف ةرذانملا ةلودل هئاثرو رفعي نب دوسألا

 نيمألا برح ىف دادغب نومأملا دئاق نيسحلا نب رهاط رصاح نيحو .ىكملا ىمعألا سابعلا وبأ

 نمزلا عم مدقتنو ارم ءاكب ىسابع رعاش ريغ اهاكب مدهاو قرحلا اهيف رثكو قيناجملاب اهامرو

 06 اهاكبو ءاضاقنأ اهنوليحيو عماجلا اهدجسم نوقرحيو جنزلا ةرصبلا مجاهو 7017 ةنس ىلإ

 و :ةفالاو: ةنكويسو: ةقيلملا اك اخرصتسم عجوتو اهل عجفت ىدلا ىمورلا نبا مهتمدقم ىو

 117١. ةنس مهتروث ىلع ايئاهن ىضق ىتح افينع الازن جنزلا لزاني لظو .ةفيلخلا وخأ قفوملا

 م68١٠/ه1449 ةنس ناوريقلا ىلإ نوفحزي لالهو ميلس ىنب بارعأ اذإو .تارود نمزلا روديو
 كرت ىلإ رطضيو .ةديدش ةميزه هب نوقحليو ءىجاهنصلا سيداب نب زعملا اهبحاص مهزانيو

 .اضاقنأ اهنوليحيف ناوريقلا نولخديو .ميمت اهمكاح هنبا دنع ةيدهملا ىلإ زاحنيو مه ناوريقلا
 «قيشر نبا اهرداغ نمو ءاهئارعش ىهبانو اهئاملع نم ريثك أهنم رفيو .اهتراضح ىلع نوضقيو .

 :'''اهيف نيزحلا هلوق نمو .ةليوط ةديصق ىف ةبكنلا كلت فصي هارنو

 ناوهو هلدس ةاصعلا ىديأ هيلا .نوسستم .نويسللا

 '"'نانرإلا نم اومِيَس اذإ ىتح  مهخيرص ثاغي الف نوخرصتسي
 "!ناولُملا بئاصمو مهفوخخ نم  مهبرب َنيذئاع ةافُحم اوجرخ

 ؟!ناصخ لكو ةلمرأ لكبو ةميطفو ّدديلو لكب اوبره

 '"'ناطوألا ىلع مهعامتجا دعب 20|اوتتشتو ابَس ىديأ اوقّرفتف

 لذلا نم ليلق ريغب مهلانت نمحر لل ةاصعلا ىديأ امنيب اقرف اومسقت نيملسملا نإ لوقي وهو
 نم مهتاوصأ تحب اذإ ىتح مهخيرص ثاغي الف نوخرصتسي ناوريقلا لهأ مهاهو ,ناوهلاو

 ةنيقع ”ةةنس تاع ١60 ص ىسنوتلا بدألا خيرات ىف لمجملا )١(

 ءاجرأ ىف اوتتشت اذإ أبس ىديأ اوقرفت :لاقي (0) .خارصلاو حايصلا :نانرإلا (؟)

 ضرألا راهنلاو ليللا : ناولملا (*)



 ا

 . لتقلا نم مهبرب نيذدئاع ةافح نودعي مههوجو ىلع اوجرخ بيجتسم الو ثيغم الو خارصلا
 بارعألا نم اورف مهنإ لوقيو .تابكنو بئاصم نم راهنلاو ليللا ا ل اهو رس لاو

 ' |وقرفتو ,ناوطاو ىبسلا نم نهومحي ن أ ءاجر ةفيفع لكو ةلمرأ لكبو ةموطفمو ةدولوم لكب 0
 ىف هرودب هلو ءفرش نبا هرصاعي ناكو .ءارعشلاو ءاملعلا مهعم تتشتو دالبلا ىف اوتتشتو

 اهنع لحر دقو اهب هناوخإ ركذتو اهبدن نممو .ةملكب هصخنسو ءريرم عجفتو ءاكب ذئنيح ناوريقلا
 0 اور يرعخا لع ىنلشالا لإ

 تالهتسل هلا قاربت هلا 14 .ناورقلا .نضرأ هللا .ىتسالا
 ٌتايَرِهْرَج اهاَضَحو ٌةّيكْسص اهتيَرَت ٍتاشجلا َهَنِل اهنإف
 هاك نايفكلا كحفأ ةانأق. نأ فورد اعلر» لب نكت لإ
 "!ٌتاقوأ سمشلا ىف هل فوسكلا نإ تر ْنَأ ُءادَعألا اهب ٌنتمْشُيال
 ٌتاَيَِجلاف ىلمملا»و ةربصو ا تاورفقلا در هنأ مطعم له

 اهتإف تلهتسا اهركذ املك لازتال ىتلا ةريزغلا هعومدك ةرفاولا ايقسلاب ناوريقلل وعدي وهو
 اهرخ نأ دعب نآلا اهابر ىف نكي الإو ,ةعمال رهاوج اهاصحو كسم اهتيرت ,تانجلا ةقيفر
 باصأ ام ركذيو .ةنتاف تاضور اهب بابحألا هجوأف ةعيدب ةديدج ةضور لالهو ميلسونب
 ةعطاسلا سمشلا نإف تبكثو تْئزُر نأل ءادعألا اهب تمشي ال :لوقيف بارخ نم ناوريقلا
 اهزاهدزاو. اتراضخ .ىللإ ناؤريقلا هدعب دوغتو لجأ ىلإ هزر وهف ءانايحأ «فوسكلا ابي ملي
 .ندملاو عضاوملا نم امهريغو ةربصو ىه اهلها لإ امي وم فوت نأ فقر .دوهعملا

 نب عفادم دي نم سباق ةنيدم لع ل وثسا خيذخوملا ريمأ ىلع نب نمؤملادبع نأ اقرب رهو
 ا ىلإ رفو عفادم اهيف مزه ةعقوم دعب ىلالها ديشر
 عفادم ةريشع نم دمحم نب رماع نكاس وبأ ةعقوملا دعب رف نمم ناكو اي دتكم او ههركاف نع اف
 :(©هلوق نمو .اط هتريشع مكح مايأو سباق ىكب كانهو قشمد ىتح هرارف ىف ةعبأو

 "ياه ىيع نم ععمْدلاو جاه ريغ ىفّرط راح اي
 عماج ٍءانبأ العلا اوداش ألا ك2 نم ىفىإ

 عطاوقلا تاّيفرشلاب ااسباق انكلَم دقلو

 .ةيسدنسلا للحلاو اهدعب امو 19/١ ةديرخلا (؟) ْ مالا//4 ةريخذلا - )١(
 .اهدعبامو 5 ةديدج ةرهدزم :فنأ (؟)

 لئاس عماخ 97 ةبيصم :ءزر اهب لزن :تئزر (؟)
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 عزانم دحأ انل اهيف نكي مل اماع نيعست

 مئادبلا انيف ثثدحأو ن  امزلا ىديأ انب تبع

 طوقسل فقوتتال ىمهت هعومدو ادهسم تيبي هنأ نم وكشي وهو ,ثراحاي ىأ ةمّحرم راحو 0

 مشلا نم هنإ لوقيو .نييلالغلا عماج ىنب نم مهتلود مكح ءاهتناو نيدحوملا ىديأ ىف سباق

 سباق ةنيدم اوكلم نيذلا نييلالشلا عماج ءانبأ ءامسلا ىلإ اهوعفرو العلا اوداش نيذلا ماظعلا

 دبا وبن تعبع [ريخاو. هذحأ اهيف مهعزاني مل ةلصتم اماع نيعست ةعطاقلا ةداحلا مهفويسب

 اهمايأ رخاوأ ىف ةيصفحلا ةلودلا ىكبيو .دبألا ىلإ اهوكرتو سباق نم مهتجرخأف نامزلا

 ىناوريقلا فرش !!'نبا

 ىلاوح ناوريقلاب دولوملا ىبادجألا ىماذجلا فرش نب ديعس ىبأ نب دمحم هتلادبع وبأ وه
 نم ودبي امك .ءالو امإو ةبيلص امإ اهئانبأ نم هنأ مادج ةليبق ىلإ هتبسن نم ودبيو 4١" ةنس

 ىناوريق وه لاح لك ىلعو ناوريقلا تلزنو ايبيلب ةيبادجأ نم هترسأ لصأ نأ ىبادجألاب هبيقلت

 ىبأو ىسباقلا نسحلا ىنأ ىلع سرد هنأ هل هتمججرت ردص ىف توقاي ركذيو .ىبرملاو أشنملاو دلوملا

 .ثيدحلاو ريسفتلاو هقفلا ىف ناوريقلا خويش نم اليلج اخيش ىسباقلا ناكو .ىسافلا نارمع

 وحنلا ملاع زازقلا مزل اك هدنع ام هنع ذخأي ىسافلا نارمع ايأ هذيملت مزلف 7٠2ةنس ىفوتو

 رهز بحاص 6١7 ةنس ىفوتملا ىرصحلا ميهاربإ قحسإ ابأ مزل اضيأو هنمز ىف ناوريقلاب ةغللاو

  هدنع مهعم عمتجي ناكف .مهبولق ىلإ ابيرق ناوريقلا بابش سوفن ىلإ ابيبح ناكو .بادآلا

 دنم ءارعشلا دقن ىف فلأو ,ةركبم ةيبدألا هتكلم تحتفتو .ةريثكلا ةيبدألا هفراعم نم لهنيو

 .ةماقمب هبشأ وهو «داقتنالا لئاسر» هامس المح افصو هيف ني ريثك فصو ازجوم افنصم ةيلهاجلا

 ءاشنإلا ناويد سيئر ىلع فرعتي هلعج امم رعشلا ىف ةقومرم ةناكب ىظحي ذخأ هنأ ودبيو

 هحئادب بجعأو م0١٠/ه5177 ةنس ىفوتملا لاجرلا ىنأ نب ىلع ىجاهنصلا سيداب نب زعملل

 ىلع اهتاراصتناب ىنغتي ةلودلا ءارعش نم حبصأو .هناسحتسا لانو ءزعملا ىلإ همدقي نأ ىأرف .هيف

 )١( ةريخذلا ىف فرش نبا ةمجرت رظنا ١59/4 ص ىسنوتلا ١٠٠١ روتكدلل ىناوريقلا فرش نباو 2

 .(تو ريب عبط ) ىرجاحلا هط توقايل ءابدألا مجعمو فق ةدي رخلاو اهدعب أمو

  44/7بدألا خيرات ىف لمجملاو "65ص جذوفألاو
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 .قيشر نبا هقيفرو هنيرق عم هحئادمب ةفلتخملا تابسانملا ىف زعملا ىلع ودغيو .ةتاولو ةتانز لئابق |
 ةيرعاش احبصأو .ءابدألاو ءالعلا ضعب اهرضحيو اهنارضحي تاودن دقعيو ابيدأ زعملا ناكو
 نم ءىش ىلإ ةسفانملا تّرجو ءاههنيب ةسفانملا نم ءىش ىلإ هحيدم ىف هنامظني ام ٌرَجو «نيبرقملا
 بتكيو .هبحاص تاطقس بقعتي اهنم لك ذخأو ىجاهتلا ىلإ انايحأ اعزفو ,ةموصخلا مث ةوفجلا
 ىف مه اميبو - ةدوملاو ىفاصتلا ىلإ نادوعي اناك ام اريثكو .قيشر نبا ةصاخو لئاسر كلذ ىف
 ناعرسو .ةيدهملا ىلإ زعملا عم نارعاشلا اهكرتيف ناوريقلا رمدت ةيلالطلا ةفحزلاب اذإ كلذ
 .سلدنألا لإ هترسأ عم اهنع لحريف فرش نبا امأ «قيشر نبا ان نظن هةيلقعب نذوب
 لض امام هرعش ضعب ىف مهروصيو ءاربو ارحب هتلحر ىف اتنع راغصلا هلافطأ عم ىقل هنأ ودبيو

 اذهف .ةعست اوناك ذإ - مهعسي ال هنضحو .هعولض ىلع اومحازت ءىش مهعزفأ الكو هراكوأ

 باحرب سلدنألا ىف ةيرملا لزنيو .مهيلع قفشم ناح وهو .هنع كَ كاذو هيلع تبئثي

 ,ةيليبشإ ريمأ دضتعملا ىلإ هدئاصق ضعبب لسريو هاياطع لانيو هحدتميو حدامص نب مصتعملا

 ءاقسلا نبا ريزولاو ةلطيلطو سويلطبو ةيسرمو ةيسنليب ةيسلدنألا ندملا ءارمأ نيب لقتني لظو
 ءبسحف ارعاش فرش نبا نكي ملو .م١ .78/ه٠47 ةنس ىفوت نأ ىلإ مهاياطع لانيو ةبطرقب
 .دح دعبأ ىلإ فهرم سح بحاص ناك اى .ةطرفم ةقر قيقر روعش بحاص اضيا ناك لب

 ,نويلالهلا بارعألا اهب لزن نيح م ٠ هرا/ه 9 ةنس ناوريقلا ةبكنل هفصو ىف كلذ حصني

 رهاظم نم اهب ناك ام لك ىلع نوتأيو اهرود نومدهو اهءاسن نوبسيو اهاجرب نوكتفي اوذخأو

 هن از كمن ا لأ وقر قنا كن اضن نتا زل "ياهيه دو ايدل 11: ايفو هيف هلو نا معلا: ةراتسألا
 رداعم ظيلتب اهيفا نطني نعي او.موجللا 50 يضم مارش اهي ل هلإ < ةبئار هو

 اصحلا شرف ىلع نتبي نحبصأو اهنع نلحر دقف تاليمجلا اهئاسن نم دحأ اهيف ىّري داع الو
 :انخلا تارعألا هةلؤع اودع نم :ناووزقلاب لعب ال هروروصت عئازر نموت هيلا, لامسأب نظي
 :الئاق دوسألا مويلا اذه روصيو ال مهوزغ موي

 لاب .تيلغ + ظل ع دلما يك انا روع دم
 ىلع :فئافيقلاو: رشخلا خرا .نكشت :قكلات. ةجحإ علو
 "0 رئارسلاو نوكيي قلخ لا جسيجضك 1 جيجعو

 ا")لكتو اًوجَسو ةرسح اوثلم ىماتي نهءارو 5

 .ءاسنلاو لاجرلا نم بزعلا :ميأ عمج :ىمايأ )١١( ح> ىلبت موي هنأ ةمايقلا موي فصو ىف نآرقلا ىف )١(
 دلرلل ادقن لك ئ .ريتختو «رئارسلا |
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 ا"'الفطو عاضّرلا لمحت ةلفط  تالماح ًالمارأ ىَلاَكَتَو

 .نيلجار ةارع ةافح ناوريقلا لهأ هيف رشُح اموي موي هلثمك ال ابيصع اموي ناك دقل
 ءاكبو حيجضو حايصو .فئاحصلا ىلتَت نيح ثعبلا موي رشحلا ماحزك بيهر ماحز ىف نوعفادتي

 اوظتكا تاجوزتم ريغ ىمايأ ءاسنو ءرئارسلا ودبتو َلْبت موي اقح رشحلا هويافاك ةيتاعب لك قف

 نبا رمتسيو .الافطأ وأ تالفط نلمحي تاعضرم لمارأ نهجاوزأل تادقاف ىلاكثو انزحو ةرسح

 :الئاق ناوريقلاب لزن ام ايكاب فرش

 دا رعرملاب بيف ةاسبو ينقل ةينك ةاردع عطايوات

 الأ ميت ةيرسعاالوا 08 نا عازل نب نينم نين
 "البن .لبنلا .كلذ ريغ مهل 2 فّثلا قّوف .مهلض: دنقلا اذإف

 (الصنو الو الباذ : الصع ابوين نيلماح نيباعث نم

 اكدر نيكاسم الفلا نوجب ََن وسقالب نيحمار نيطايشو

 ,ليوعلاو حاونلاب المج بيجت داعسو ءاكبلاو بدنلا ىف ىدعس دعاست ءارفع ,تايدان نهو

 مهل رهدلا برص مهمض ءالخلا اذإو ءالهأ عدوت ةديس الو اراج عدوتل فقت نم نهنم سيلو

 .نعطت نيطايشو ءالاصنو الابنو احامر :ةبلص ابوين نيلماح نيباعث نم لبنلا كلذ ريغ البن .

 . نيذلا ناوريقلا لاجر فرش نبا ىكبيو .حالس نود ًالْرعنيكاسم ,تاولفلا دوس ىف حامرلاب
 :ةلماق لارا نع اركز

 '"الخر لمحي صالخلاب الحار مهنم ٌريداقملا تَّجن اذإو
 الجو. دالبلا نشاس نم تك أ ةلذدعلا» دريل ل

 الذ تطالب ةضارب ةسكاخب ال ةنربا فرعا نق

 ا")هلبوو الط عومدلا نويكس ايرغو اقرش دالبلا ىف ورم

 نارا نقلا ةيطوألا :نف.ةيف هيت | امو.ةلدر عمو ةاكتار مهنم ريداقملا تجن نإ لاجرلاو

 ءالؤه دحأ فطالي هسأر اسكان اسفن اهزعأو ةيربلا فرشأ ىرتو ءلح نيأو ناك ىنأ لذلاو

 .رابغلا .دلولا ةدقاف :ةلكاث عمج ىلاكث )١(

 نم وا بوكرلل ةبادلا ىلع لمحبي ام :لحرلا (1) .ءاسن ءامسأ لمجو داعسو ىدعسو مارد )3

 :اثاو عاتم قع :ق وف )2

 .ةرمهنم :البو ,ةعباتتم :الطه .اوقرفت :اوقّرم )١(  .قيقد احر :الباذ .ةبلص ديري ةّجبوعم الصع ()
 ةرثك نم دوس :نوج .,حامرلا نولمحي :نيحار )0(



 م

 نويكسيل مهنإو ءايرغو اقرش دالبلا ىف ناوريقلا لهأ قرفو قّرم دقل ةرسحلل ايو .لاذنألا
 ناكس نم هلهأو هموقل رأثي نأ عاطتسا فرش نبا نأ ىف بير الو .اراردمو ةعباتتم عومدلا
 ' ةذفلا هتي رعاش لضفب نمزلا رم ىلع ادلاخ را ظالغلا ةافحلا بارعألا ءالؤه نم ناو ريقلا

 .ةردانلا

 مالسلا دبع نب 2"ادمحم ٠

 رشاعلا نرقلا ىف سنوتب هابرمو هؤشنمو هدلوم مالسلا دبع نب دمحم نب دمحم حتفلا وبأ وه
 مهفراعم مهنع لمحف ايكذ ناكو ةنوتيزلا عماجب ءاملعلا تاقلح ىلإ هبابش ىف فلتخا ىرجملا
 نابسإلا لتحا املو ءاهئارعشو سنوت ءابدأ نيب همسا عملو ءبدألا ىف ةصاخو هب نوه رت اوُدَحأَو
 هتنيدمل مالسلا دبع نبا بضغ خيراتلا الحب ىتلا ملاظملا مهتم ردصت دعا نينو ةئيدم
 بالطلل اهب رة اووف ارفف ىققيو لاو ماشلا ىلإ هجتاو دالبلا ةرداقم لع ممصو هموقو
 تاني .قفدو م16717١/ه91760 ةنس ىفوت نأ ىلإ بدألا نم ةديج اصوصنو ةفلتخملا مولعلا
 ىكبيو ,هنطو ىلإ اهيف قوشتي هلهأ ىلإ قشمد نم اهب لسرأ ةليوط ةديصق هلو ,سيدارفلا
 : الئاق هقاوشأ ثبب اهلهتسي وهو .2ةيصفحلا اهتلودو سنوت

 نارين جعاول نم ىبلقب امعو ىنافجأ بحس نع ٌىدجنلا قرابلا اولس
 نئاسلاو كلا ىقاوسشأ :ةاسضو نابع عع اعلا نيغ. :اولاساالو
 ىنادجوو ىلاح حرش ىف ٠ ةنودم ةلاسر نم اًهتلْمَح مكوحن مكو
 نار جلا ناتيحا غيلبتي ناقتي ل٠ تاني انهددسانو
 "'ناعظأب نيحزانلاو ةهتاكنو حلا كش نإ قاتشم هي

 امع بحلا ىوثم دجن نم لبقملا قربلا اولأسي نأ ةبيبحلا سنوت هتدلب لهأ ىلإ بلطي وهو
 : مط لوقيو .هجعاولو قوشلا نارين نم هبلق ىف مرطضي امعو مهيلإ انينح وو فردي

 _ قبابصو 7 مغ منو ىلا ةويدعلا اهركذ :الاط:..ختلا ايفا ريغ اولا
 اهتفلحتساو هللا اهتدشان دقو ,ةينادجولا ىرعاشمب ةمعفم ةلاسر نم مخبلا اهتلمح مكو ف امينا ١
 "محلا كلذ ىلإ قاتشم ةيحتل اهنإو ىمالس نييسنوتلا ىناريجو وابا غيلبتب 00 نأ هب

 .لوقيو جداوطلاو ناعظألا ىف هنع نيحزانلا ىلإو هن اكو

 ءاهيلع لحري 0-5 :ةنيعظ عمج ناعظأ 5 تيتا تلا هرعشو هتمح رت ىف رظنا )00(

 .جدوطلاو 1 ١"١. ص ىسنوتلا بدألا
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 اهلهأو ٌرايدلا كيتاه هللا ىقس

 ٍةدلب ريخ نم ٌّىحلا عوبر ايحو
 ""ناسنإب اهآر ناسنإ ةسينأ ةرضحلا ىه

 ٍناسحإب طونملا نّسحلاو سنإلا نم تروح امب ٌنيبملا لضفلاو ٌّرخفلا اهل

 ع
 م

 ىناقلا هعمدم نم لهني ام ىكحت بئاحسب اهناكسو رايدلا كلت ىقسي نأ هللا وعدي وهو

 ايلعلا ةنيدملا اهنإ ءنانويلا ءالضف اميدق اهريخت ىتلا ةميظعلا ةدلبلا كلت ىيحي نأ هللا لأسيو

 اع 00 دوما سايوسب

 اهكولم ٍصفحح لآ اهتم لح دقل

 اوديشو كولملا ّمظُع اهب اوداسو

 '"'ىناقلا ّىعمدم ٌبْوَص ىكحت ٌبئاحس
 0 مت 0

 نانوي لضافأ اًمّدَق اهرّيخت

 نسننوت ٠ ةتيدمج "العلا

 0 اناويك ةماه قوف ومس بتارم

 ناب ٌرخفأ زعلا ىنايم نم اهب

 ٍناصقنب تاج دول ماظن نسحو ةجهبو ًءاهب اهيف مهل ناكو

 6. نار ولشتو فايسأب لوصت هس 5 أهيف مهل ناكو

 ٍناعجشب وُطشتو ,لاطبأب ٌُلوصت ىَعَولا ةمْوَح ىف ءادعألا ىلع ٌتناكو

 وا ناويك بكوك سأر:قوف مهبتارم تمس نيذلا اهكولمب اديشم ةيصفحلا ةلودلا ىكبي وهو 0

 ةجهبو نسح اهيف مط ناكو روصقلا رخفأ زعلا روصق نم اهب اوداشو كولملا رثكأ اوداسو ءلَحّر
 ءادعألا ىلع وطست تناكو .ةبلص حامرو فويسب رهقتو لوصت ةريثك شويج مهل تناكو .لامجو
 بدأو ءاملعو ملع نم سنوتب ناك ام ىكبيو .لاطيأ مهلئامي ال لاطبأب برحلاو ىغول حاس ىف
 :الئاق ءابداو

 ةلبق فراعملا بالطل ٌتناكو

 ةنهانعو اهيف تلا لهأل نانو
. 2 2 2 

 رشعم رثنلاو مظنلا ءايدا نمو

0 25 

 : . 8 ٍ ١

 ىلافلاب قمتم هدذحخن زعو هأجو

 نابحس ةغالب اهدانب ىو

 ناقتإو ٍقذج لهأ عون لك ىفو

 . جف لك نم اهتمئأ نومؤي بالططلا ناك فيك ركذيو ,ةيبدألاو ةيملعلا اهتكرح ىكيي وهو

اهلهأو اهماكح دنع اهئاملعل ناك ام ركذي اك
نم اهئابدأب ديشيو .ىنفي ال هدحي ّرعو هاج نم 

 

 .ةقدحلا وهو نيعلا ناسنإ :ةيناثلا ناسنإ (؟)

 .لحز :ناويك ()
 .حامرلا :نارملا ()



 ”اا/
 رصعلا لئاوأ ىف هنايب نسحب روهشملا نابحس ةغالب قوفت ىتلا مهتغالبو باتكلاو ءارعشلا
 نانتفاو قذح لهأ اهيلع ماق ةعيدب تاعانصو ةّيراضح نساحم نم اهب ناك امب هونيو .ىومألا
 ظ :الئاق سنوت ةنيدم باصأ ىذلا نزحملا زيصملا اذهل ىسأيو .ناقتإو

 59 مه سل كت يب ل

 ٍناقِع ُكئالق اموي ترثتنا امك هعمج دعي نم سنالا كاذ تتشف

 ناي رعو ٍمجع نيب رينأنأ ريخو ٍةنيدم ٌريخ صخ ِءزرب مظعأف
 ناري اهيلع ٍبْطَح نم مَ انيولق اهيلع تداك دقل ىرمعل
 نالخ قّرفت وأ لام ةيزر هل ٌربطصاف اذكه الإ ٌرهدلا امو

 دجملاو هاجلا اذه لكو سنوت ةنيدم هب ىظحت تناك ىذلا سنألا اذه لك نإ لوقي وهو

 ىلع لزن حداف ءزر نم همظعأ أمو .ةعيدب ةيبهذ دوقع وأ دئالق راتنتو تتشتت اك تتشتو قرفت
 دوعيو .ةبهتلم انارين اهيلع مرطضتل انبولق نإو .برعلاو مجاعألا نيب سانأ نانو ةقئالم نا
 ةقيقح ىهو .ةرمغلا كلت انتنيدم نع ىلجنت ىتح ربصلا الإ انمامأ سيل هنإ لوقيف هسفن ىلإ
 :نالخو: ناوخإ .قاّزف ق امإو: لام. ق'امإ ,شساتلا .اورن اك :نذملا ازري ائاد وهف .رهدلا .

 فوصتلاو ظعولا ءارعش
 ظ ظعولا ءارعش (أ)

 ضرألاو تاومسلا توكلم ىف لصتملا ريكفتلا ىلإ ناسنإلا وعديو ظعي اًناد ميركلا نآرقلا
 هسفن رهطت ىتلا تادابعلا نم لاوقأو لامعأ ىلإ هبني امئادو .هعنص مكحأ اقلاخ هل نأ ملعيل
 ةليشفلا قرط: كلي نأ .نقيثي هنأو رفح امون اهتم. ريك اه. نقحاوقلا مرحب هنأ .للإ هني اك
 لوق نم ىأي ام لك ىف هبر ابقارمو لئاذرلا لك اذبان هبر اضر لاني ىتح نسحلا قلخلاب ىلحتلاو
 ّلكو ةمايقلا موي اعيمج نوثعبيس سانلا نأو داعملا ةديقع ىف ديعيو نآرقلا ٌىدبيو .لعف وأ
 عرشو . .هباذعو هميحج ىلإ امإو هناوضرو هللا ميعن ىلإ امإف اهيلع 0 هلامعأ ىلع بساحي

 لوألا ةمألا ظعاوو .نيديعلا ةالصو عوبسأ لك ةعمجلا موي ةالص ىف ةظعاولا ةباطخلا لا

 ماعلا قراشم ىف ةمألا ءابطخ لثملابو ,سانلا نوظعي نودشارلا ءافلخلا هالتو دلك لوسرلا
 ميلقاللو .دجاسملا ىف سانلا نوظعي - نمزلا رم عم - ظاعولا رثاكتو .هبراغمو مالسإلا
 ضاير باتك ظتكيو .بناجلا اذه ىف عساو طاشن ةيمالسإلا ميلاقألا نم هريغ لثم ىسنوتلا

 ايندلا عاتم نيضفار .دهزو فشقت هشيعم نوشيعي اوناك نيريثك ظاعو ءامسأي ىكلاملل سوفنلا .
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 .ةرثك كانه ةينيدلا حورلا هذه راشتنا ىلع دعاسو .ةرخآلا باوث نم هللا دنع ام نيبلاط
 دالبلا ةسارحو كسنلاو ةدابعلل ىسنوتلا لحاسلا لوط ىلع تميقأ ىتلا تاطاب رلا وأ سراحملا

 رهشأ ضعب اهب ميقيو الإ ريبك هيقف كانه نكي ملو .مهريغو مورلا هللا ءادعأو ةنصارقلا نم
 ىف ىكلاملا بهذملا مامإ نونحس رهتشاو ,ةنصارق وأ ودع هتغابي نيح نطولا نع عافدلل ايونس
 ادهازو اظعاو ناكو ,ةسوس ةنيدم برق ريتسنملاب ةنسلا ىف اتقو طباري ناك هنأب هعيمج برغملا

 امه .ناظعاو ناهُيقف نارعاش مهنم رهتشاو اًداهز اظاعو اوناك هذيمالت نم ريثكو اريبك
 ىلع درلاو هللا ديحوت ىف رعشلا نم رثكأف رزرز نبا امأ .فاوصلا دمحأو رزرز نب سابعلا وبأ
 هدعب اناقليو .ةمجرتب هصخنسو ظعاوملا ىف ريثك رعش هلف فاوصلا دمحأ امأو .نيدحلملاو نيقراملا

 هلو .ءالعلاو ءارعشلا ذاذفأ نم وهو م100/ه1754 ةنس ىفوتملا رصن نب لضفلا سيارلا نبا

 ا"'نائّدَحلا قراوطو اهفورصو  تنامزألا ثداوح كي رت اذام

 : ميظعلا ريدقتب ىرجي ١ ىنذلا ِكلفلا ىف بسلا تايراجلاو

 ناطلس نئلإ ناطلس .لاوزو رشاعم عفرَو مالغأ ضفخ نم

 نامز ٍفرصب اظعتم تنك ول ف رح كل .ظعاوفا نامنلا "انآ

 بكاوكلا هب ىرجت امو راهنلاو ليللا ثداوحو اهبئاونو نامزألا ثداوح ىه اه :لوقي وهو

 لاوزو نيرخآب عافترالاو سانأب طوبطلا نم كلذب لصتي امو هللا ريدقتب كلفلا ىف ةرايسلا
 نحم نم هب ىرجي امبو هفرصب ظعتت نأ كب ىرحو «نامزلا وه كلذ لك .ناطلس ىلإ ناطلس
 دنم اهرريغو ناوريقلا ىف: ةثيتم” تناك ىلا ةزيتكلا ظعولا :تاقلعت نأ .ق' بيز الو .نتوطخو

 نب هللا دبع لوقيو .ءارعشلا ةنسلأ ىلع ظعولا ةرثكل تدعأ ىتلا ىه هلبق لب ثلاثلا نرقلا

 : 6 هن ووتملا' قش

 ايطتلاو» نييداقملابب» :ايطرلا' دقلانتغا رك

 ئطفناف ناك هك ليك نات ةرملا انف

 لك لبقي. نأ نال نذاوبهل كح لدبي. نأ فحأ ميطتسي نلف ءاضقلاب اضارلا ىلإ ىعدي وهو
 نإ كيلي امناذإ كرولا نم قشور نينشا ةبغ دق رغد باوعلاو لا نعي وه كلاتف اوفيس حان

 سيئر لاجرلا ىنأ نب ىلع لوقيو .ىهتناو هلجأ ىضقناو ايح ناك دق :لاقيف .ناسنإلاب لزني

 .199؟ ص جذوغألا (6) ليللا :ناثدحلا بئاون :فرص عمج فورص (؟)



 «,ة

 :2')ةرجهلل 55١ ةنس ىفوتملا ةيجاهنصلا ةلودلل ءاشنإلا ناويد

 1 وعلا نع لالا شْحاَف لْقملا ةنامز نامزلا نم
 لمتفف نم تمدق مب ىزجبت ادع باسحلا ىف كنأب ملعاو

 اننإ نامز ىأو .ةفآ هب هلقع امنأكل لب .لقعلا حيحص دعي ال نامزلا نمأي نم نإ لوقي وهو
 صلختي نأو هاشخي نأ صخش لكب ىرحف هللا ىقلن مث ةليوط وأ ةريصق ريصق ةأيح هيف ىيحن

 تمدق امب ىزجيو ادغ باسحلا ىف هبر ىلع ضورعم هنإف لهجلا ةواشغ نم هلقع ىلع امم
 م٠ . ة/ه٠1414ةنس ىفوتملا ىخونتلا بيبح نب ىلع لوقيو .«“ىيس مديح هادي

 !اظعاو

 (كدِسْمَر ىف ٌرورغملا ركف ول ظعاو همايأ ىف ءرملل
 سبأ نم رهدلا فّرَص هارعأ ٍةطبغ ىف نيعلا ٍريرق نم مك
 هسنأ نم َةشحَّولا لدبتسا»و  ههّرك نع بابحألا قرافف

 ما

  هسفن ىلع ايندلا ىف فرسأ ىذلا وجري كن ارنغ . :تراك رقاق

 . ءهرورغ نم أطأطل ادغ هب نوفدم هنأو ه ريق وأ هسمر ْق ركف ول هنأب رورغملا ظعي وهو

 هلك كلذ نم رهدلا ثداح هدرج ةبيط ةدغر ةايحو ةمعن ىف ارو رسم نأك صخش نم كرت
 ىلإ رعاشلا هجتيو . قيفر الو سلا ال ةملظم ةرفح ىف حبصأو امغرم اهركم بابحألا قرافف
 ىذلا ىناجتلا هللا دبع لوقيو نان رلفلا هم انعار هييوت لا نم هتيقت لع فارسا اه اهرتعم هنو
 :("ةليوط ةيظعو ةديصق نم حيدملا ءارعش نيب هل انمجرت

 , قابس ضهن تاعاطلا ىلإ ضهناو عراسم ٌرادي ىوقتلا ىلإ رداب
 قاسب كنم قاّسلا فافتلا لبق دعاس ةلهم مايألا نم متغاو
 ىقالم تحدك امل تنأو اًحْدَك ٌحداك كنإ ناسنإلا اناا
 قاقحتسا ىلع راج ٌهؤازج» لعاف وه امب ٌىزجم ٌءرملاو
 ' ىلإ ضوبهنلابو ءلجعر عراسم ٌرادب هللا ةدابعو ىوقتلا ىلإ ةردابملاب هبطاخي نم حصني وهو

 .ربق :سمر (غ) ْ ١155. ص لمجملا 1(

 خيرات ىف لمجملاو 017/9 ةيسدنسلا للحلا (5) .لوخت هنلخ .:نطوف ةةناهؤ.9(1)
 17 نت ىسنوتلا :ثرآلا 57/7 ةيسدنسلا للحلاو 378١ ص جذوفألا (5)

 .176 ص لمجملاو
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 ةلهم هه تلفتال نأ كلذك ةحضتيو :قسللا يضق لع لوضحلا درو نم ضو فاعاطلا ءاذآ

 لولا موي ةمايقلا موي ثعبيو ردقلا هيفاوي نأ لبق هتدابع قح هللا دبعي نأ نود ةظحل وأ ةعاس

 ىف هللا دبع نيعتسيو .ةمايقلا ةروسب ثعبلا موي فصو ىف ءاج امك قاسلاب قاسلا فافتلاو ربكألا

 احدك كبر ىلإ حداك كنإ ناسنإلا انما ايل: :قاقشتالا رويس ىف ةينآرقلا ةيآلاب ثلاثلا تيبلا

 رك مهارخأ قف نشروا نيح نم لفعاام ءاوج ليسو ةايثذن قا لماع ناسنالاف «هيقالمف

 فاروضلا دنع الق ففوتن' نأ اذي وهو نافع وأ ناوت نم هقحتسم اه لانو ةلمعي رع

 .هظعاومو

 فاوصلا ('ادجأ

 هتادل لثم باتكلا لخدو م819/ه5١٠ ةنس دلو ءفاوصلا دواد ناميلس ىبأ نب دمحأ وه

 نم ناكو نونحس ةقلح مزلو .ءاهقفلاو نيثدحملا تاقلح ىلإ فلتخاو ءميركلا نآرقلا هيف ظفحو
 نع هل ةفلتخم تاياور ةيسدنسلا للحلا باتك ىنو .ءءاكذ نم هيف دهع امل هيلإ هذيمالت برقأ

 ,ةيمالسإلا مولعلاو هقفلا ىف ةقث ناكو .ةيوبنلا ثيداحألا ضعبيبو هرابخأ نضع نصت ءداتيا

 ةسلاجمو ففعتلاو راقولاب هتبلط ىصوي ناكو .ةيرعشلا هتكلم هب ىذغ رعشلا نم اريثك ىورو

 :هتاخ ىلع شقنو .ءضرألاو تاومسلا توكلم ىف لمأتلا ريثك ناكو .رارشألا ةبناجمو ءايلعلا

 ,ملعلا ةيلط ىلع سبح ىبتكو (فوقوم) سبح انأ :لوقي ناك هنأ هنع رثؤيو «ربتعت ركفت دمحأ»

 اديج ارعاش ناكو .ةفرعملاو ملعلا بالط ىلع ةسوبح هبتكو هكسنو هبر ةدابع ىلع سوبحم وهف

 ةنس لجألا هافاو ىتح اليوط شاعو ,ةنسحلا ةظعلاو ةمكحلا ىف هراعشأ رثكأ نوكت نأ ىعيبطو
 :هظعو نمو م07ه١0

 ئدرلا ىتيناجف اًعوط اهتبناجبو اهلهأل ةايحلا .فيلاكت .ثكرت

 ادهزأ علا ىفو اينذلا فرش ىفو -اًدهاز لاملا ىف هللا دمحب ىئارأ

 ادجشَمو اتيب مث ملع ٌرتافد ةثالث الإ َيايْنُد نع ٌتيلخت
 هتايح ىف هللا كراب كلذلو ءاهعاتمو ةايحلا فيلاكت نم ءىشب قلعتي مل هنإ لوقي وهو

 زعلاو فرشلا نمو لاملا نم سانلا هيف عمطي ام لك ىف دهاز هنأب حرصبيو .توملا هبناجو

 لتبتي دجيسلابو هتسرادمو لعلا رتافدب : ريغ ل ةتالثب دتعي امنإ هب. سعي آل كلذ لكف دجملاو

 : لوقب مث .هايند نم هينتقي ام لكو هتداعسو هانغ ىه ةثالثلا كلتف ,هيلإ ىوأي تيبو هبر ىلإ هيف

 .(سرهفلا رظنا) ةيسدنسلا 20-<سوفنلا ضاير فاوصلا دمحأ ىف رظنا )١(
 للحلاو 59 ص لمجملاو اهدعب امو ١//,2٠ ىكلاملل



1١ 
 "لادحتتم راص شيعلا نأو امومه ُهَلْيَمُأ ىرقي رّمدلا نأ رت ملأ
 اذه انهن. دينا قوشألا ..كلاو ٍةمجفي الإ هيف موق .لح اسف

 ادّهَمُم بابقلا ىف اًرقُم تيبي -يفرشم زيزع نم . ذا دق 'مكو
 م سس 8ع 2

 ردة يسب رأ نبق ةياسأ ا اهخدجأ لدي كك انك هيف شيلا راس دقو كب
 نم انيأر دق مكو .هرودب صخش لك اهقوذيل اهوقاذ ىتلا سساكلا نإو سرر قيدص توم

 هنإو ,روبقلا نيب دهمم ربق ىلإ ردقلا هيفاوي نيج هلك كلذ كرتي فرش هيناديال فرش هل زيزع
 اليلذ اريسأ هيف حبصيو هدّسوتيو بارتلا ىف نفديو ,هئايفصأو هلهأ نم ةلفغ نيح ىلع توميل

 هل ةديصق ماتخ ىف هبر ىلإ الهتبم لاقو .بارت هبناجب بارت نكلو .ءسفانط الو فرش ال
 ةلي وط :

 اًريجم ىلمأ اي كنم لاب فعاو كباذع نم ىنّرِجَأ
 اريجتسم كئانف ىلإ تئجو ىمظع قرو تربك دق ىنإف

 .هبر ىقليس ذإ ءاريشب لب هل أريدن بيشملا دعي ال كلذدلو .هبهري الو توملا فاخي ال وهف

 .هرمع نم نينامثلاو ةعباسلا ىف ىفوت ىتح شاعو

 سنوتو ناوريقلا ىف كاسنلاو داهزلا ةكرح طشنت تذخأ فيك لوألا لصفلا ىف انب رم
 راوجب ىنب ذإ ,ةرجهلل ىناثلا نرقلا رخاوأ ذنم ىسنوتلا لحاسلا ىلع روغثلا نادلب نم امهريغو
 ْ تناكو ةنصارقلا دض هللا ليبس ىف نيدهاجملل - سراح كانه ىمستو - تاطابر روغثلا هذه
 ضاوحأو تامامحو دجسم اهعمو ةفرغ نيثالث وحن غلبي اهضعب ناك ذإ ةريبك نوصحب هبشأ

 ةيسورفلا ىلع نوكسانلاو اهيف داّيعلا نرمتي ىتح ليخلل لبطسإ اهب قَحْلي ناك ام اريثكو هايم
 ةصرفلا تاطابرلا وأ سزاحملا هذه تطعأو .ةحلسألا ضعب اهب ناك نأ ىعيبطو .ودعلا ءاقلو
 ناكو .هلا ءادعأ داهجلو كسنلل مهسوفن اوبهو نيذلا كاسنلا نم تاقبط نوكتت ىكل
 تارتف اهولزني - هقفلا ىف ىكلاملا بهذملا مامإ نونحس لاثمأ نم مهرابك ىتح - ءاهقفلا
 مهراق نا بامللا 3 نأو اكسن كاسنلا ديزت نأ اهنأش نم اسوردو تارضاحم اهب نوقليو
 .ىسنوتلا ميلقإلا ةيامحلا

 ا ىرقي )١(

: 

 هذ
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 كسنلل نوشيعي سراحملا كلت ىف نوريثك ذخأ دقو .ةدابعلاو كسنلا بناج نآلا انمهبو
 دحأ دق :فوضتلا ناكو :نيللا قم اهريغو قاوويقلا ناكس طع: كلذ مهاكاحو صلاخلا

 جالحلا نع فورعم وه ام وحن ىلع لولحلاب نمآ ىفسلف برض هنع قئثبناو قرشملا ىف عيشي
 فوصتلا اذه نع ةديعب ىسنوتلا لحاسلا سراحمو ناوريقلا تلظو .ةرجهلل ١4 ةنس ىفوتملا

 نأ نكمسلا قس فاستلاو دهنلا ق اوهزفتسا خف: اهين رهظيب ةخأ نمزلا عم هنأ ريغ .ىفسلفلا

 فوصتملل ةيفوص ةقيرط الف ىدرف فوصت وهو ,نوينس ةفوصتم مهنأ ريغ ,ةفوصتم مهيمسن
 نب نسحلا نب نوبلغ هركذ راملا لاقع ىبأ لثم ةيفوصلا هتقيرطل اهدختي ةصاخ ءكىدابم الو

 ادباع.:ناكوب :ناوريقلا قم يرقلاب ةداعر ةئيدنءانبأ نم. ةيبلغألا ةلودلا ةريسأ نم. قوبلغ

 ةحسم اهيلع ةريثك ةدهاز راعشأ هلو ىفوت نأ ىلإ هل ماقم راد اهراتخاو ةكم ىلإ رجاهو ءاكسان

 .'''ةددعتم تاعوطقم سوفنلا ضاير ىف ىكلاملا اهنم دشنأ فوصتلا نم

 ىفوتملا ىوحنلا نب لضفلا وبأو 2٠ ةنس ىفوتملا فلخ نب زرحم رودلا اذه ةفوصتم نمو

 فوصتلا فرعت ال تلظ ناوريقلا نأ كلذ ىنعمو ملك اهنم الك صخئسو .نرقب هدعب

 ىف هؤرقت تناك ام الإ ىرجهلا سداسلا نرقلا فصتنم ىتح ةيفوصلا قرطلا الو ىفسلفلا

 ذإ ةياجب ةنيدب ىسنوتلا ميلقالا برغ ىفسلفلا فوصتلا ةجوم رشتنتو .ةيقرشملا تاباتكلا

 نم ءىش هفوصت بوشي ناكو م1118١/ه0114 ةنس ناسملتب ىفوتملا بيعش نيدموبأ اهني
 لثم ديملت ريغ اهيف هعبتو ءسنوت رازو برغملاو رئازجلا ىف نوريثك هعبتو .ةيفسلفلا ةعزنلا

 نأ ودبيو .م1771/ه778 ةنس ىفوتملاو 00١ ةنس دولوملا ىميمتلا ىبحي نب فلخ ديعس ىبأ

 فوصتملا برع نب نيدلا ىيحم - هدعب - سنوت رازو «ناوريقلا ىف خسرت مل ةيفوصلا هتديقع

 نمو هنم مهأو ,عابتألا ضعب هلوح اهيف فتلا ةدم اهم ماقأو 35758 ةنس ىفوتملا ىسلدنألا

 ٌئشانلاو م1917١1١/ه097 ةنس دولوملا ىلذاشلا نسحلاوبأ ىسنوتلا ميلقإلا ىف ارينا تيدا

 دخلا .لع هيف رتو قولا نإ لهو :ازكتم «قوصتلا لإ هقاو هئادلب ىتسإ ةلذاتكي هيف

 نرقلا ىف قرشملاب ترهظ ىتلا ةينسلا ةيفوصلا قرطلا ىدحإ ىهو .ةيعافرلا ةقيرطلا ىقنتعم

 شيشم نب مالسلا دبع اهيف ىقلو ساف ىلإ ابرغ هجتاو برغملا ىلإ داعو ء.ىرجملا سداسلا

 ءاهكرتي ناكو «ةرتف اهب شاعو ةلذاش ىلإ هكرت مث ,ةدم همزلف ,نيدم ىبأ ةقيرط عابتأ دحأ

 تاهاقناخلا مجاهب ناكو نوريثك باحصأ اهيف هعبتو .هتوعد اهيف رشنيو سنوت ىلإ انايحأ

 هنأ ودبيو .هيحاصب امبنم لك بجعأو ىسرملا سابعلا ىبأ هديملت ىلع فرعتو .ةوقب لوستلاو

 هعم بحصو ةيردنكسالا ىلإ سنوت ةرداغم ىلع ممصف .هتقيرط ىلإ هتوعدب عستي نأ ىأر

 )١( ىكلاملل سوفنلا ضاير ١/52 - 557
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 ' نيسمح سنوت ىف كرت هنإ لاقيو ,ه547 ةنس اهزنو هيديرم نم اعمجو ىسرملا سابعلا ابأ
 قرطلا ىلإ برقأ هتقيرطو ''!ةيبونملا ةشئاعو ىناجرقلا ىلع لثم هعابتأ نم افوصتم اذيملت
 .ءاهدحو ةيردنكسالا ىف ال هتقيرط تعاشو .ةيفسلفلا ةيفوصلا قرطلا ىلإ اهنم ةينسلا ةيفوصلا
 لو دقوا ءاطع ندا ىردتكسلا هنيملت نفت ةقادشلا ةيرضملا نكملاو ةوهاقلا قءاضنا لب
 عئارلا هباتك ىلذاشلا ىفو هيف هلو ه186 ةنس ىسرملا سابعلا ىبأ ةافو دعب ةقيرطلا ةخيشم

 داروأ ةعبرأ هيف قاس دقو «نسحلا ىبأ هخيشو ىسرملا سابعلا ىبأ بقانم ىف ننملا فئاطل

 عزنت اهلكو .ةيئافولا ةقيرطلا لثم ةديدج قرط رصمب ةقيرطلا هذه نم دلوتت تذخأو ,ىلذاشلل
 قرط اهعم عيشت تذخأو .ةيصفحلا ةلودلا رصع ىف عيشت ةيلذاشلا ةقيرطلا تلظو .اينس اعزنم
 ىتح ,ةفوصتملا رابكل سنوت ىف اياوزلا ءانبب ةلودلا هذه مامتها ىلإ ريشن نأ دبالو .ةفلتخم ةيفوص
 دهعلا ق ةكوضتلا خا مم لوألا ,لصفلا ق ءدانزكذاه لآ نيش: نأ فيآل اك ةئيدملا اهي: تظنكا
 ةمألاو ةلودلا ىلع ةلاع اوشاعو هللا ءادعأ دض داهجلا نم مهبجاو نع اوفرحنا ىصفحلا
 نيينس نييفوص نع ثدحتنل اليلق فقوتنو .تاماركلاو لادبألاو بطقلا تاملك ةماعلل نيددرم

 .ىوحنلا نب لضفلا وبأو فلخ نب زرحم امه نيركبم

 فلخ نب '"ازرحم
 ءسدوتب هاب رمو هتأشن ,هنع هللا ىضر:قيدصلا ركبنا ةيرذ نم نيزر نب فلخ نب زرحم وه

 هقفلا ىف مهنيعم نم لبني اهب خويشلا تاقلح ىلع فكع دقو ءاهئالضف نم هدلاو ناك نأ دبالو
 ذخأو هملعت نم عرف نأ دعي :لواحت منو .ةيبرعلا مولع ىف اضيأو .ىوبنلا ثيدحلاو ريسفتلاو
 ىنعي نأ ىأر لب .بابشلا نم نيجضانلا بالطلا اهيف ملعي ةقلح ىلإ سلجي نأ خويشلا دنعام
 ةديمح ةيميلعت اقرط كلذ ىف كلسي ناكو .هميلاعتو فينحلا نيدلا لوصأو ةيب رعلا ةئشانلا ميلعتب
 .همساب هفورعم سنوت ةنيدم ىف هتسردم تناكو .ز رحم ىبرملا مسا هيلع نوقلطي سانلا لعج ام

 .هينطاوم راظنأ هيلإ تفل امم هل كسنلاو هبر ةدابع ىلع رفوتي احلاص ايقت ناكو ءاهيف نفد
 مزالي داقتعالا اذه لظو .حلاصلا ىلولا مسا هيلع اوقلطأ ىتح .هيف داقتعالا نونسحي مهلعجو
 هب هوصخ بقل «ةنيدملا ناطلسب هوبقل ىتح 2١7 ةنس فينو اماع نيعبس نع هتافو دعب نييسنوتلا
 بحاص مالك نم اضعب قوسنو .ةدلبلا ىف نيريثكلا اياوزلا تاجضأ ةيف وصلا قم ةوتغا قود
 هفراوع تاحفنب نحش ىذلا ذاتسألا خيشلا» :هنع لوقي ذإ هل هتمجرت ىف ةيسدنسلا للحلا
 دسار ضوعا :قئاطللا ةرضحبب هل متفو ءبابللا صلاخب صالخإلا نم ىددتو «تابلآلا
 فهكلاو .نايعلا هتدهاشم نع رصق ىذلا بكوكلاو نافرعلا روصقب ىطاحإلا باجحلا وهو الأ

 .17١1ص ىسنوتلا بدألا خيرات ىف لمجملاو نيل نم هيرتل بذي وتس ةيبرق نق 3
 .874/6 ةيسدنسلا للحلا زرحم ىف رظنا (؟)



4 

 ىركبلا ايأد ىفوصلا ايهذم ىكلاملا ..(راهنلاو ليللا) ناولملا هددم حانج تحت لظتسا ىذلا

 ىدم ىلع - هوجولا ضعب نم - لدت اهنأ ريغ ,ةحضاو ةغلابم ىهو .«ابسن (هدج ىلإ ةبسن)

 : ايابلعتو اهفيراصتو ايندلا ُْ هلوق نمو .هيف نييسن وتلا داقتعا |

 و

 هيفا ةعيدجو - 0 0 تراك ايندلا انل تدبأ

 ترسبذأ نإ ةييلاوؤس عابس تلبقأ نإ اهلامجب ةنعاروش

 ترْمَع دقاش .يارخلا الط انياب“ ةياليش .ةينانفو

 ترند ةيلغ. :انهتنانجم انهئاحت» منوي اريسأ :تنبب "اذا
 اهبنم ركم كلذف ,اهتنيزو اهفراخز نم ايندلا كل هيدبت امب رتغتال : :لوقي ,ةعيدب ةظع ىهو ْ 1

 زان .اديدش ارم رّرقو اهمعط ريغت الإ قئاذل طق ُلَحَتو فضت مل اهنإ هيفا رصقت ال ةعيوخلو

 اهنأ ريغ ةباهو اهنإ .كتطعأ امهيف كعجفتو كنع ربدت نأ ثبلتال اهنإف كيلع اهنسحب اهلابقإ نم

 ناعرس ايلاع هتعفرو ارمأ تداش اذإو .كل هترمع ام بّرختل اهنإو ,كتبهوام بلستام ناعرس

 نيمولظملا ىزعي نأ لواحيو .اروكذم ائيش نكي مل نأك اريمدت هرمدتو هيلع اهقيناجم بصنت ام
 : الئاق

 «بايستكا دلع, قف ولع ناس. افقي .نطلاا :ةعاع .ق“ لال“ نإ

 ٍدباسج ىف نكي ملام هل ىدّبيس  هروجو نامزلا ٌبّير ىلإ ُهلكف
 ةياكرا لأ تعش“ اهي ,معنلا قر اريج نيشان انأرن 13. كف

 دباب .تاتداجلا تررض تخانأ وب رجب لاطتساو. دامت املف

 ةبادع .ةطرش كللا) ميلع هيضو  .ىتس  ناك يللا ينذلاب تقرع

 فرص ىلإ هعدو ربصاف هناودعو هيغب ىف راجو الغ ايغاب املاظ تيأر اذإ مولظملل لوقي وهو

 نأ هربجتو هوتع نم غلب ايتاع املاظ انيأر مكو هلاب ىلع رطخي نكي ملام هيريس هنإف هيلقتو نامزلا

 هبابب تابكنلا تلزن هملظو هيغبو هوتع ىف ىدامت املو ةةياكر» ىف قش هناك مجنلا ىري ناك

 طوس هلع دفا :بضو,ةنريصب مع انس ىذلا هر انزل اباقع يقاومف همت الاقل كئاقأو

 .نييقينيفلا ةمصاع ةجاطرق ةنيدم اهعوضوم لعج ةظعوم هلو .هيغبو هملظل اقافو ءازج هباذع

 نيناثلا ءانبو ةيرحبلا نيلوألا ةمظع نع تثدحتو .نويطنزيبلاو نامورلا مهدعب نمو

 لك نإ لوقيو ء.روصقلل مهدييشتو اههايم ليصوتل اهايانح ءانبو (ورتايتلل) ورطايطلل

 اعيمج اهماكح نع هلوقب اهمتخيو ءسراود الالطأ حبصأ ةفلتخملا لودلا كلت لك هيف تشاع ام

 : ةايحلا ىف ءىشل ءاقبال هنأ ىلإ اهبتمو اظعاو
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 002 ثداوحلل اوعيطتسي _ملو ًالداَنِج ريرحلا ع اودُسو قل
 اعتمت نم . عم رهدلا ف ل ناو هداف مهنع نعي ملو

 ""'عّراعُرلا حايرلا مث هل اًبيجم فتاه دعب ىدّصلا الإ اوعمست ْنلو

 .ريرحلا نم هنودسوتي اوناك امو ةخذابلا روصقلا ىف مهتشيعم دعب اهنئاكد نإ لوقي وهو
 .مهنع |وعفدي نأ اولواح اثبعو«بارتلاو روخصلا نودسوتي اوحبصأ سفانطلاو قربتسإلاو
 . اهعوبرب امتزج نإ افتاه هيبحاص ىلإ ز رح خيشلا تفتليو ءاعيمج ىعرص او 1 ذإ هلا كذاوح
 كلت تحبصأ ذإ ,ةفصاع احايرو اكئادن ىدص الإ اعمست نل (ىنإف اعمستو ىنايدان ةسرادلا

 . لك ايندلا ىه هذهو .ةرثاد اموسرو ةيفاع الالطأ ةخماشلا ةينبألاو قيرعلا خيراتلا تاذ ةنيدملا |
 ءانفو ب للا هيفا عءىش#“

 ىوحنلا نب ')'لضفلا وبأ

 رزوت ةنيدمب هابرمو هدلوم ,ىوحنلا نبا مساب فرغ ىذلا دمحم نب فسوي لضفلا وبأ وه 0
 اهخويش تاقلح نم لهنيل ناوريقلا ىلإ اباش اهكرتو ىسنوتلا ميلقإلا ىف ديرجلا دالب ةدعاق

 هقفلا ءاول لماح ىرزاملا هذيملت مزل ىفوت املو ءىراخبلا حيحص هنع ذخأو ىمخللا بحصو
 أرقأو دامح ىنب ةعلق لزنو ,ىوبنلا ثيدحلا ىف هيلامأو ةيهقفلا هتافنصم هنع لمحو .ىكلاملا
 يلق ىلإ ةاقودو افا نفر ةنانلعتم نيف ا رفاو «برغملا احنا ف: لامر: تاللطلل اهب .سرذبوا

 ةنس اماع نينامث نع ىفوت نأ ىلإ هتايح ةيقب سيردتلل اهيف ردصتو دامح ىنب
 نمت لوط نشيغي لظو ءايتاز وكاس نم الو ءاظع ديحأ نم لبق ال ناكودوأا1 ه7
 نم ناك» : ضايع لاق ءنيحلاصلا ننس ىلعو ءاملعلل اعيفر الاثم ناكو .رزوتب هل ةعرزم لخد
 ةنيصق هلو...« لاعت دعم روضلا هلام بلاغ هللا نم توخلا ديد «لظفلاو ملعلا لهأ
 : لوقي اهيفو قافألا ىف اهترهش تراط «ةجرفنملا » ىمس ةعيدب ةيثاغتسا

- 
 < ل - 0 0 م و .: - ون وا 5 ونس

 بدألا خيراتو 75١ص ىسنوتلا بدألا خيرات © ةديدشلا :عزاعزلا )١(
  ركذو ٠١9/6 (فراعملا زاد عبط) ناملكو ربل ىرغلا-“ ةديرخلا ىوحنلا نب لضفلا ىبأ ىف رظنا )١١(
 حرش اهنم ةريثك احورش- ةجرفنملا هتديصقل 12١ص ىنيربغلل ةياردلا ناونعو 7
 ايركز مالسإلا خيشل حرشو ىئاجبلا ىسواقنلل 2ذقنم نبال ةيصفحلا ةلودلا ءىدابم ىف ةيسرافلاو
 .ةفلتخم تاسيمختو تاريطشت ال ركذ اك ىراصنألا 6<فلسلا لاجرب فلخلا فيرعت باتكو 18١ص
 000 .حابصلا ءوض :جلبلا (9) ىف لمجملاو رداصم نم هب امو 119/١ ىواتفحلل
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 لا لأ داق نع جرس هل ليلا هلو

 ” نجي .نابإلا نا اذإفق دطم هل نقلا :تاخست
 جهملاو سفنألا رورسل لضح انالومس .ةيئاوو

 ”هنآلا كأن. ايفن هنضناتا نبا يشل .عرأأ اينو

 ل عد ووذو ٍةعس ووذف هدي ىف اعيمج قلخلاو

 اهليل نأو ءجرفنت نأ دبال تدتشا امهم ةثراك وأ ةمزأ ىأ نأب انمؤم هبر ىلإ هرمأ ملسي وهو

 ىتح موجنلا نم جرس هل ىجادلا ليللا مالظ سفنو .حابصلا ءوض وأ جلبلا هولتي نأ كشويل

 ريخلا باحس لطهي نأ عرسأ امو :ناوأ هل ءىش لك نإو ءجرسلا با ىمقلا يوت روق

 رطعر دش اك حاورألاو سوفنلا ءىيضتل ىرتت المح قأتل هللا معن نإو .هناوأو هنابإ أي نيح

 نيب قلخلا هتمسق ىف هللا ءاضقب ضراو .ةئينه ةايح ايحت ىتح هيلع صرحاو هدصقاف [ئاد ىح

 :لوقي اضيأ اهيفو .هتمكح كلذلف «قزرلا ىف هيلع - قّيضمو - عسوم

 "جلو اتناول لعاب قده .باوبأ. :تيفتا -اًذو

 را حابص راوصتأ .ةانيهتخاتقو .ةيقعاطتلو

 "”نغلابو روحلاب رفظي اهب نيعلا روح بطخي نم

 ىجن نوكتو اد هاضرت ّيقتب امل ٌيضرملا نكو

 نهيل اهوخدو اهجولو ىلإ عراسي نأ ىدهلا باوبأ همامأ تحتفنا اذإ هبطاخم حصني وهو
 ,نهلابجو نلالدو روحلاب ىظحيو ةنجلا لهأ نم نوكيلو ,ةقرشملا ةئيضملا اهراونأو هبر ةعاطب
 ميركلا نآرقلا ةوالتب هيصويو .هتدابع قح هل هتدابعو هتاقت قح هللا ىقتب الإ نهلاني نلوهو

 هذهو ةبذعلا ةسلسلا ةغللا هذهب اهلكءاتيب نيعبرأ ىف ةجرفنملاو .هبر ناوضرل ىبرق دجهتلاو
 سبليو فشقتلاب هسفن ذخأي ءقحب ايفوص لضفلا وبأ ناكو .ةعيدبلا ناحلألا تاذ ىقيسوملا

 ىلاعت هللا ىلإ عرضي هلو ,.هعم رضاح هنأك ضايع لاق اك وأ هاري هنأك هللا دبيغيو .ءفوصلا نشخ

 :هدجهت ضعب ىف

 لخدا :جلو (2)» ءوض :جرسلاوبأ .موجنلا دصقي :جرس 3

 .ءىيضم : جلبنم .قارشإ : ةحابص 3( .سمشلا

 .نارقلا ىف امك نانجلا ءاسن :نيعلا روحلا (0) .ناوألا :نابالا (1)

 .لالدلا :جنغلا .رطع :جرأ (")
 .قيض :جرح (غ)
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 دجأ ام ىالوم ىلإ ركل تيكر اودقر دق سانلاو اجلا 27 تسبب

 ديلا ةدقلا مقفكا كيل ل21 .. قلما ” وتلا ينساني  هحلفو
 او اهملعت تنأ اًرومأ كيلإ وكشأ
 دي هيلإ تدم نم ريخ اي كيلإ يف رحل ني تدلع ”اكقو

 اعرضتم وكشي هيدي نيب ائاق ماين سانلاو لمألاو ءاجرلا بوث اسبال هبر ىلإ عرصي وهو
 هل ةقاط ال امث هملعي ام لكو رضلا هنع فشكي نأ هايند ىف هلمأ ىهتنمو نوكلأ ديس ىلإ اللذتم
 ىديألا هل دمت نم ريخ ىلإ ىدي تددم دقل ايكاش اعراض لوقيو .هلمح ىلع دلج الو ربص الو
 . .ةكلماعلاو كتاسخإو .كلضفي. رط نم. قباضأ ام قع فشكاوب .ءابئاح كباب :نع»قدرت الف

 ظ ةيوبنلا حئادملا ءارعش

 نيح مهو ,اهيراغمو ضرألا قراشم ىف نيملسملل لماكلا ىلعألا لثملا هلك لوسرلا

 ةرايزلا هذه ىنمتي وهو الإ ملسم نم امو .رطعلا هربق ةرايزل ةنيدملا ىف هيلإ نودصقي نوجحي
 لاحتكا ىلإ اهيف قوشتي ةديصق جبد اًرعاش ناكو ةرورضلا -هتعنم وأ- هتدعقأ نإف .ةفيرشلا
 ءارسالاب 0000 هتمأ ىلإ ةادسملا د ةادهملا هبل هيفصو هللا بيبح ربق ةيؤرب ةهينيع

 جبد دقو 0 ىف ةداعسلا سانلل ققحت ىتلا ةيداطلا ةيهلالا هتلاسر عمو .هفصو نع نايبلا

 حيدملا اذه لويس ترئاكتو .هحيدم ىف ةعيدب دئاصق هتايح ىف امهريغو ريهز نب بعكو نأسح

 ثيحب ابرغو اقرش ىمالسإلا ماعلا ءارعش ةنسلأ ىلع مويلا ىلإ ىلعألا قيفرلا ىلإ هلاقتنا دعب

 : نم ه هريغك ىسنوتلا ميلقإلاو يق قفدكملا لوم. ىنقؤلسإ : رطق وا كلي لكلا ابظع ا رع نورك

 ىلع ضاق ام ضرعن نأ عيطتسن نلو .ةيوبنلا حئادملا هيف قرقرتت لودج هل ةيمالسإلا راطقألا
 كلذلو 007-2 0 ا 5 ا 06 ولا ةنشلا '

 .ىودهملا طامسلا
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 ىبيطار فشلا هللا ""اديع

 در ل يول نا لك ل هدلومو م

 00 نأ هيج املو 0 ل ذإ 00

 ملعلا رشنيو بالطلل سردي ءاضقلاب اهيف همايق عم ناكو .هتافو ىلإ رزوت هدلب ىف ايضاق
 ةديصقب ىبرعلا ملاعلا ءاحنأ ىف هتيص راط دقو .هيلع سرد ىوحنلا نبا نإ لاقيو ,عاطتسا ام

 :هلوقب اهلهتسا .ِلكك لوسرلا حيدم ىف اهمظن اتيب 1 ىف ةديرف
 .لسلا ا أنم ديحأب ىده لشرلا

 .لهتنمو فاح نم قلخلا راقب رضَح نمو ودب نم ةءريلا ربخ

 ِثعاب انم هلل دمحلا

 اهقدصف هةلنع تتأ ,"ىسوم ةاروت

 تلصتاو قافآلا هدلومل تءاض

 ريخ ىلإ اهل ايداه ةيدمحملا هتمأ ىلإ لوسرلا ثعب نأ ممألا ىلإ لسرلا ثعاب هللا دمحي وهو

 .نيلعتنمو ةافح اعيمج قلخلا مركأو ةرضحتمو ةيدبتم ءاعمج ةيربلا لضفأل هنإو قرطلا وأ لبُسلا

 هنأو فارعألا ةروس ةيآ ىلإ كلذب أريدك ,ليجنالا اهقدصو هب ترشب ىسوم ةاروت نإ لوقيو

 ىف مهدنع ابوتكم هنودجي ىذلا ىمألا ىبنلا لوسرلا نوعبتي نيذلا هللا ةمحر مهلمشت نم

 هدلومل تءاضأ قافآلا نإ لوقيو «ركنملا نع مهاهتيو فورعملاب مهرمأي ليجنإلاو ةاروتلا

 ىفو هتايح ىف هتازجعمو هدلوم تازجعم ركذ ىف ىضعميو .مالظلاو قارشالا ىف رئاشبلا تقذو

 هتزجعمو هتازجعم ىف لوقلا ليصفت ىلإ دوعيو .ءامسلا ىلإ هجو رع نم هب هللا هصخ امو ةرجحلا ظ

 هراصتنا ركذيو ءالالب ةصاخو ةكمب لازي ال وهو هوعبتا نمل شيرق ىذأب مليو .نآرقلا ىربكلا .

 لاجر نم ةكم لهأ ىكبو .مهفارشأ نم اًرفن رسأو ءاطح مهشيج مطح ذإ ردبب شيرق ىلع

 برثي نم دونجلا نم ديدع ىف لوسرلا اهءاج دقو ,ةكم حتف موي ركديو ءرازغ عومدب ءاسنو

 عبط ذقنم نبال تايفولا ىسطارقشلا ىف رظنا )١(
 لم 217/1: ييررألا نا وتظو 617 نع ترين

 ٠١8/0 ناملكو ربو 7١ص ىسنوتلا بدألا خيرات

 طابشلا نبال احرش ةيسطارقشلل نأ ركذو

 (ك ,.م187١/ه١74 ةنس ىفوتملا هنطاوم ىرزوتلا

 .هريغو طابشلا نبال تاسيمخت ا ركذ

 الظلا :لفطلا )١(
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 :لوقي ءهللا نيد ىف تلخدو تملستساف .هئاقلب اه لبق ال نأ شيرق تأرو لئابقلا فلتخيو

 0 لهبلاو فعولا حاجف اهنع قيطب ممأ ىف تفرشأ ذإ ةكم ممويو

 (' لبالاو لّيَخلا ٍجاجَع نم متاق ىف اهب نيقفاخلا ُعْرْذ قاض قفاوخ
 "ل 7 ليل ب رع ننهنل قد 5 رف ا

 للاى يف ا را ل اهتنعأ ىف 0 لاتخت لْيَخلاو

 0 ليلا نم اليلهت لبذي باذو برسل نم ليلهتلاب نالهت لهأ

2 

 لزألا ىف شرعلا لبق ةوبنلا هل -تدقحم نم ْرِع اذه هللا كلملا

| 

 50 ا
 .برغملاو قرشملا ةقاط اهترثكل اهب تقاض ةكرحتم قفاوخ ,ةلهسلا ةدهمملاو ةرسْعلا ضرألا
 بجل هل ءاجرألا عستم مخض شيجل هنإو ءافيثك اًرايغ اهيلع لبإلاو ليخلا ةكرح تدقع دقو
 ىلع - ٌخيلك - لوسرلاو ءابابصنا هعطق بصنت ءهرادقمو ليللا ءاهزك .ديدش وأ مرمرع بخصو
 ءاوهز اهتريسمو اهتدعا لاتخت ليخلاو نالمتكم هنم رونو ءاهب هب تي ,لفحجلا اذه سار
 3 :ةوص انفار ناله لهاو:ءاهترأ وأ امدخ نم فعاشم قى ةزئاس مبا لبإلاوأ .ننيغلاو
 زرع ,زع هلثاي ال زع اذهو .حالسلا ةرثكو حامرلا نم افوخ لبذي باذو ءحرفو برط نم هللا
 ىف تاراصتنالا نع ثدحتيو .هنيوكتو شرعلا قلخ لبق ديعبلا لَا ىف ةوبنلا هل تبتك نم

 ةيونلا دالبو نيصلاو كرتلاو سرفلا رايدو قارعلا ىف ةرومعملا ءاحنأ ىف ةيمالسإلا حوتفلا
 دابعلل ةعافشلاب هصاصتخاو هللا دنع كك لوسرلا ةلزنم نع ثدحتي اى .برغملاو رصمو جنزلاو
 :نارقحلا) لا .نمو. ةعافقلا :ةنه :نتلطيو: «رشخملا .لوف نت 'اضالخ

 :اوهر .ٌبصنتو ليست :لاثنت .ليإلا :سيعلا (5) .ةرسعلا قرطلا :ثعولا جاجف )١(
 ةجودزملا ةّمزألا :لدجلا ىنث .ةدئتم وأ ةئيطب ١ قرشملا عسو 5 :نيقفاخلا عرذ 0 ه

 :ليذلا .ةكف: :دنغ :نالبخ : ليديو نالهت (6) ْ : بحل .ديعب :فذق .مخض سشيج 0 هيف

 .حامرلا .هرادقم : ليللا ءاهز .ديدش 0-5 000



 ىودهملا طامسلا (7نبا

 1١1 ةنس ةيدهملاب دلو ءىركبلا طامسلا نب كلملا دبع نب ىلع نب فسوي بوقعي وبأ وه

 هيلع هللا معن نم ناكو .ةركبم هتي رعاش تحتفتو .ءارثو لضفو ملع تيب نم .هاب رمو هؤشنم اهو

 رزنلا هفاتلا الإ رعش حيدملا اذه ريغ ىف هل دجوي الف هلك لوسرلا حدم ىلع هرعش رصق نأ
 هرعشو ءأدج رعشلا ىف ةقبطلا ىلاع وه» :ةيسدنسلا للحلا بحاص لوقيو .هابص ىف هلاق امن

 ةنس لجألا هافاو ىتح ةيوبنلا ةرضحلا حدمي ةيدهملا ىف ايحي لظو .«روهشم نودم

 اهتيناث ىفو .ةرهاب ةيوبن دئاصق سمخب ةيسدنسلا للحلا بحاص هل ظفتحاو )ل

 وشتم لوقي

 قيقح - تملع امك - قوقحلا ُْعَر
 1, ىمحلا كايذ لهألو

 | ّئَط ىلع درب مهركذلو
 و

 :ةفيرشلا اهترايزو برثي ىلإ اقوشتم

 9 نو قيقعلا ىداو نع ربصلاو

 قوسشيو .انسوفت 00

 ي)# .

 6 فو .كتسلاك 0 وت
 وو

 قوفت عاقبلا لك اهُئاقبو فئات هافشلل 100 اًدغو
 : - 1 رو

 قيرغ هيلإ ىواي ٍءىطاش نم  اهقاشُم ىلإ ىَهْشأ اهرازمو

 قيقعلا ىداو ةرايز نع ربصلا نإو «ىدؤت نأ ىغبني اقوقح ةيوبنلا ةرايزلل نإ لوقي وهو

 ادري مهركذلو اديدش او افغش انيولقب ىمحلا اذه لع د ءاقوقع دعيل ةرونملا ةنيدملاب

يسنلا اكذ مهب موق .ةنيفدلا اهللع نم ىضرملا ىفشي ءاود هنأكل ىتح ءاشحألا ىلع
 ةبيطب باطو م

 لدا لا نتا ايت انا رنا ب ال تركب وأ

 ىنمتي (ى ةاجنلا اهب نوبلطي اهترايز نونمتيل ةرومعملا ىف اهقاشع نإو ءافشر مههافشب هوفش ري

 :ةعبارلا ةديصقلا ىف لوقيو .كالملا نم هيلإ ىوأي ائطاش قيرغلا

-”- 

 لوسر رخو ٌبوعبم ريخ نع :لولتفلابب سلف :.تدحلا عَ

 ا لك دل ءافشلا وهف هثيدح بيطب انعم انس المو

 ا مكحم ىف ىتأ اذكف ااملسمو اًّيلصم هيلع ْتَدا

 .ةنيدملاب داو :قيقعلا ىداو (؟)

 .ةحئارلا عطاس :قيتف .ةنيدملا :ةبيط (*)

 .هترارحو شطعلا ةدش :ليلغ (4)

 للحلا ىودهملا طامسلا نبا ىف رظنا )١(

 ةيكزلا رونلا ةرجشو اهدعب امو 0504/7 ةسدتلا

 5١. 8ص ىسنوتلا بدألا خيرات لمجيوم 0
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 "ليا نكوي ةفراش لك ,نف .ةفيرض مالسلا ِداَدرَتِب صصخاو
 (لوفأ ُّننأ ٌءاَحُينلا ٌةضورلاو طم ةكم تابضه هلا

 'لمعتالاو فاروسلارب ركذلا نفا وسمت هلابك توفل" :تءاج
 ,ليثلا ىف ةرطقك هيف ٌحدملاف ُهَفْصو اذ نكي نمو ٌراخَفلا اذه

 ىلإ ىدهأ ثوعبمو لوسر ريخ نع اًراركتو اًرارم ثيدحلا ديعي نأ هبحاص نم بلطي وهو
 نأو .ديدش أمظ لك ةرارح نم ءافش هيف نإف ّيكذلا بيطلا هثيدحب عماسملا لي نأو ,ةيرشبلا
 هتكئالمو هلل نإ :لئاقلا نآرقلا ىدهل اعابتا لوسرلا ىلع مالسلاو ةالصلا ىف دجيو تاذي

 مح دبع الفل :لوقو:# ايليا وهلسو هيلع: اوابع اوتنآ :ىيذلا“امآ ايلا لح وولسب
 ,اهقفأو ةكم تابضه نم علط ردب رمقل هنإو .ءاسم لكو حابص لك هّربق هراركتو مالسلا دادرتب
 هلامك توعن نأ ركذيو ءرطعلا ىذشلا تاذ ءاحيفلا ةطورلا ىف برثي قفأ ىف برغ وأ لفأو
 اك «ميظع قلخ ىلعل كنإو» لك هباطخ ىف ملقلا ةروس ةيآب ءاج امك ليزنتلا اهيلع صن
 ضب. لع افي قي ةثلاسلا قارعألا ةروصةنآين ءاس اكو: ليجتالاو ةازوتلا اهيلغ قصت
 ضف ةعيقارلا هلئامك هدم ةدينعتلا "3 ظامسلا قا: سمر يملا رتسلا هنادبعا ايبا
 رهن ىف -اقح- ةرطقك هيف حدملاف هفصو اذه نكي نمو ىقيقحلا رخفلا وه اذه لاقو .هتازجعم
 :ةمالسصلار .ةنولعلا» نيكتع ةيذع ”ةسلتم ةقل ةرمتت كاملا قا هقايوبتو: «ليقلا

 لوسرلا لوق ىلإ ريشي هلعل :ءاحيفلا ةضورلا )١(  ليبق سمشلا رارفصا تقو :ليصألا )١(
 .ةنجلا ضاير نم ةضور ىربنمو ىربق نيب ام كك :بورغلا



 سوال _ ما |

 هباتكو ركنلا

 اياصولاو بطخلا

 نيتبطخ ىحضألاو رطفلا : نيديعلاو ةيعوبسألا ةعمجلا ةالص ىف ضرف مالسإلا ذأ كورفت

 نم ظاعولا ءاهقفلا رابك اهميلقإو سنوت ىف كلذ ىلوتي لظو .نيملسملل حصنلاو ظعولل

 ضعب ضرعو اهنع ثيدحلا هب عيطتسن ام بطخلا هذه نم انلصي مل هنأ ريغ .راربألا اهئاملع

 مهضعبل لقألا ىلع وأ بورحلا ىف اهتداقو ناوريقلا ىف اهتالول نوكي نأ ىعيبطو .اهصوصن

 اهبطخ ىتلا ريصن نب ىسوم ةبطخ اهتالو نع انتلصو ةبطخ مدقأو ءرخآ ىلإ نيح نم بطخ

 :'''لوقي اهيفو ةيقيرفإ ىلع هتيالو لوأ ىف 40 ةنس اهلخد نيح ناوريقلا عماجب

 نم نودلاب ىضريو ةيفاعلا بحي ملاس : نيلجر دحأ ةيقيرفإ ىلع ىلبق ناك امإ ! سانلا اهأر»

 خا سلو: قاوطاب ضارب ةقوفملا ليلق لكن فا هلي نأ ةيحتو "اهلك نا ةركيو :ةطقلا

 نودلاب ضري مو .هتمه تو دريل ضاخو ,رظنلا نسحأو ,رهسلا لحتكا نم الإ برحلا

 بكن نإو ءارذح الإ رفظلا هدزي مل رفظ نإ . .ملكي وأ ملكي نأ نود «ملسيو وجنيل حلا نب

 هنم اودع دل ريو. يضقألا ىدعلا ىلإ دمعي ناك ىلبق ناك نم نإف دعبو ..اربصو ةدالج رهظأ

 هللا و .ةبكنلا دنع هيلع انوع نوكيو :ةروعلا ىلع هنم 58 .ةصرفلا هنم زهتني ,يندأ

 لعن ايحنيو ءايفتمأ .لذتو :اهقفرأ هلا عيا نع ةعتتملا لايملاو عالقلا هذه 0 د

 .«نيمكاحلا ريخ وهو .ىل هللا مكحب وأ ءاهعمجأ وأ اهضعب نيملسملا

 هحوتفب دتُي دخا مث ,ناوغز لبج لثم ىسنوتلا ميلقإلا ىف بويجلاب ريصن نب ىسوم أدبو

 ةريزج هبش ىلإ برغملا ءارو هرخل دمف حومطلا ديدش ناكو .هعيمج برغملا هل ناد ىح ةميظعلا

 .دئادشلا :رمغلا (") قع نس ةاسنألا ىيتوتلا ندألا ثياحا()



 ال

 ' هرشن ىلع لمع اك ,مالسإلا اهيف ارشان اهحتف متأو .هعبتو دايز نب قراط اهيلإ لسرأو ايريبيإ
 انصح الو ةعلق كرتي ملو ءابروأ ىف اريبك اهيلقإ هل حتتفاو ءطيحملا ىلإ ةقرب نم برغملا رايد ىف .

 برعلا داوق ربكأ نم قحب هلعج ام ايريبيإ ىف اضيأ لب هتبطخ ىف لاق امك اهدحو برغملا ىف ال
 حتافلا شيجلا ريمأ تارفلا نيدسأ هدعب ىسنوتلا ميلقإلا ىف داوقلا رابك نمو .خيراتلا رم ىلع
 نفسلا تدعتساو ةيولألا ترشنو تاقوبلاو لوبطلا تقد نيحو م8717/ه1١1؟ةنس ةيلقصل

 دما هلا لإ لرب" ""دهلا وك ىف ناكو .دونجلا بطخو هلوح تفلت حتفلل ةسوس ءانيم ةرداغمل

 .طق اذه ىفلس نم دحأ ىأر الو .طق ةيالو دج الو بأ ىل وام ! س انلا اهيأ هل كيرش ال
 .هتيودتو ملعلا بلط ىف مكنادبأ اوبعتاو ءمكسفنأ اودهجأف ,مالقألاب الإ نورت ام تيار اهو
 .«ةرخآلاو ايندلا هب اولانت هيلع اورباثو

 ,شيجلا ةدايقل ىبلغألا هللا ةدايز ريمألا هراتخاو ,ناوريقلا ىف ةيكلاملا ءاهقف خيش دسأ ناكو

 لكب ىظحي ىلايللا رهسيو هليصحت ىف رباثي نم نإف .هنيودتو ملعلا ىف ةرباثملاب حصني وهو
 ىلإ هجتاو ٍعالقلاو ندملا حتفي ةيلقص ءىطاوش ىلع هلوطسأ ىسرأ نيح ىضم دقو .هانمتي ام

 تحت نفدو اهراصح ىف دهشتساو اهرصاحو .اهيقرش ىف «ةسوقرس» :ىربكلا اهتدعاق
 .هدعب اهندم عيمج حتف متو ءاهراوسأ

 - هئانثأ ىف ارو - مهمكح لوأ ىف ىسنوتلا ميلقإلا ءاكح اهاقلأ ةريثك ابطخ نأ دكؤملا نمو
 ىتلا لودلا ىف اياصولا نم اريثك نأ دبال اضيأو ءاهب ظفتحت مل ةيبدألاو ةيخيراتلا بتكلا نكلو
 ةيصو ادع اهيف نمزلا دي نم تطقس مهدعب نم ءانبألا ءابآلا اهب ىصوأ ىسنوتلا ميلقإلا تمكح

 :(3لوقي اهيفو. صتسملا هدهغ» ىوو. هئبال ةيصقحلا :ةلودلا ,سسؤم. ايركزا.ىأ .

 نومأم :ةريسلا دوم فارسو ودا ةعساو كيش امل كادّهمو ءكدشرأو هللا هور ملعا»

 ل ىف هتّيعر نع الوئسم هلعجو ,هقلخ ىف هللا هاعٌرتسا نم ىلع بجي ام لوأ نأ - ةريرسلا

 نع رّصقو .هلاجم قاض اذإ رمألا نأ ملعاو ..هلواحي رمأ لك ىف هللا اضر دقي نأ" ”اهقدو را
 وذو افاست وو ةلوذلا :هالقع نم ىارلا داو. 1هفارملاو. نقلا ةهتاتنمت .هلاجر هيو اق

 نيطلاغلا لاوقأ عمست الو ..هيدل ايف هللا ىلع لكوتلاو ,هيلع مادقإلا مث ؛ اولا دف براجتلا
 وو رغ.كلاذف ا يض م دهلعأز ا ريم مسحلاو 0 مه رثكأو ءاردق سانلا مظعأ كنأب نيطلغملا

 ] 0 اهمو ؛ ءمهيف ادحأ حماست الو .مهحلاصم نع منت الو ,كتيعر لاوخخا دقفتب كيلعو . ..روزو ناتمبو

 ٠ ءقحلا نع لدع اذإ اريغص الو اريبك مهيف عارت الو ا ا

 .هقيقد :هقد (") .,/61/9 ةيسدنسلا للحلا )١(

 .مزحلا :ةمازحلا (4) .87١ص ىسنوتلا بدألا خيرات لمجم )١(
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 ا ءمهيف هدارم دنع فقت الو .نيملظتملاو ةيعرلا لئاسم عفر قف دحاو صحسش ىلع رصتمت الو

 .هدعب نم همكح ىف هب كسمتيل .هدهع ىلول هعضي روتسدب هبشأ ىهو ,ةليوط ةيصولاو
 ١ وومأ نييدت ى هيثيع .هنضت“ هللا انظر. لفت ناو ةزيسلا دوم قروكي نأ هيلإ بلطي ةنأ حضاوو .

 لمعو نيبرجملا اهئاهبنو ةلودلا ءاسؤربو مزحلاو ربصلاب ناعتسا ةدش هب تلزن اذإو هتيعر

 ءاغتبا اناتهبو اروز هتيشاح ىف هنوقلمتي نم ىلإ عامتسالا نم رد «مهتحيصنو مهتر وشم

 دقفتب هيصويو .نيئارملا نيقفانملا ءالؤه هنع دعبي فيصحلا مكاحلاو .هيدل ىفلزلاو هيلإ ىبرقلا

 فشك ىلإ عراسيو اهيلع ىدتعي نم عم حماستي الو اهحلاصم نع لفغي ال نأو ةيعرلا لاوحأ
 ىلع هيلإ ةيعرلا لئاسم عفر ىف رصتقي الو ,ملاظ لك دي ىلع ذخأيو ءاط ضرعتت ةملم لك
 وأ رخآ هعم كرشي نأ ىغبني كلذل .هيلع ضرعي ايف اضرغم نوكي نأ ةيشخ هنيعب صخش
 ةفلؤم هتيشاح. نوكت نأ ىغبنيو ,ةعيدخ وأ شغل لئاسملا هذه مهف ىف ضرعتي ال ىتح .نيرخآ
 .ةبير وأ كش مهطوح موحي ال نيقداص تاقث نم

 رهزألا عماجلاب سيردتلل سلجي م785١/ها/86 ةنس ةرهاقلا لزن نيح نودلخ نبا ىرنو

 ىفوتيو «ملعلا لهأ عم هنأش بتارلا هل رفويو همركيف قوقرب ىكولمملا ناطلسلاب لصتيو
 م80١11/ها/87 ةنس مرحملا رهش ىف هناكم هنيعيف .ةيكلاملا ةيحمقلا ةسردملا ذاتسأ ىطاسبلا

 هتوعن ىف اليطم هلل دمحلاب اهلهتسي ةليوط ةبطخ بطخي اهب سيردتلل هسولج موي ىف هارنو

 ةلملا نع ثدحتيو .هبحصو هلأ نع اضرلاو لوسرلا ىلع ةالصلا ىف ليطي اك ةيسدقلا

 ةلودبو اهكولمب اليوط ديشيو ,ةميظعلا مهحوتفو مورلاو سرفلا ىلع اهلهأ راصتناو ةيمالسإلا
 ءاملعلاو ملعلاب مهتيانعو دجاسملل مهريمعتو سرادملل مهئاشنإو مالسالل مهترصنو كيلامملا

 ةسردم ىف ثيدحلا ذاتسأ ةفيظو تلخو .هيلع هلاضفأو هلامعأو قوقرب ناطلسلاب ديشيو
  مامإلل أطوملا باتك راتخاف ةفيظولا كلت قوقرب هالوف .نولوط نبا عماج راوجب شمتغرص
 ىقلأ اهم سيردتلل سلج نبحو م1181/ها ةنس مرحملا رهش ىف بالطلل هب ثدحيل كلام

 رّرق هنإ لاق قوقرب ناطلسلا ىلع ءانثلاو هلوسر ىلع ةالصلاو اهيف هللا دمح دعبو .ةليوط ةبطخ

 نك :تاهناو ةتسلا لوصأ نم هنأل 500 , كلام مامالل أطوملا باتك هسورد ىف ةءارقلل

 7 ذخأ مث ءأطوملا هباتكل هفيلأتو هنو. ةتاشتو كلاق نع ثيدحلا ىف ضافأو .ثيدحلا

 هذخأ نيذلا خويشلاو باتكلل هدنس نايب ىلإ لقتناو ,باتكلا هنع كلام ةذمالت ةياورل قرطلا

 . مهدنسو مهخويش مهنم ةفئاط لك عم ركذيو ,ةفلتخملا هنادلب ىف برغملاو سلدنألاو سنوتب مهنع

 دعبأ ىلإ ةلجئلاب هنوقمري سلجملا اذه ىف هيعماس لعج ام .ىرخأ اقرط فيضيو ءةياورلا ىف
 .. ىف نوذخأي اوناك - ودبي ايف - نوت الع نأ ىلع لدأل كلذ نايب ىف تلطأ انإو .ىدم
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 هنوسرديس ىذلا باتكلا نع ةليوطلا ةبطخلا نم ديلقتلا اذهب ةنوتيزلا عماجب لوألا مهسرد .

 ىف هسفنب اهلجس ذإ .نودلخ نبا بطخ انتلصو اى ةيملعلا مهبطخ انلصت م نإو .بالطلل
 .غيلب عوجسم ىدأ 5 ةبوتكم ىهو ءاهدعأ هنإ لوقيو .هتايح نع (")هتمجرت

 ةيناويدلا لئاسرلا .

 ماقأ ذإ (ه1-١80) نامعنلا نب ناسح اهيلاو اهيف اهأشنأ ذنم نيواودلا ناوريقلا تفرع
 ىف ةفالخلا نيواود ةلكاش ىلع لئاسرلل اناويدو جارخلل اناويدو دنجلل اناويد ةرامإلا راد تناحب
 بتاك ةعيبر نب دلاخ لبق لئاسرلا ناويد ىلوت ريبك بتاك نع عمس ال انأ ريغ ,قشمد

 تناك هنأ ىرذالبلا ركذيو .دمحم نب ناورم لبق نم ناوريقلا ىف ىلاولا بيبح نب نمحرلا دبع
 هذه لصفر هاو.,ةيئاكمو ةذوم دمحم ني. ناونرم «يتاك نوهشملا بتاكلا .ديمحلا نبع نيبو هنيب
 ىف ميدنلا نبا ركذيو ."'ناوريقلا ةيالو ىلع بيبح نب نمحرلا دبع ةفيلخلا رقأ - ةدوملا
 . «نيواودلا ىف اشن غيلب لسرتم ىقيرفإلا ةعيبر نب دلاخ» :الئاق باتكلا نيب ادلاخ تسرهفلا

 .«"!ةقرو ىتئام وحن بدألا ىف ةعومجم لئاسر هلو:

 ىف ةيناويدلا لئاسرلا عيمج اهعم طقسو نمزلا دي نم تطقس ةعيبر نب دلاخ لئاسر عيمجو

 شي رخ عم لدابتي هأرنو ةيبلغألا ةلودلا سسوؤوم بلغألا نب ميهأ ريإب ىقتلن نأ نك ناوريقلا

 هددهتي ب خ امههالوأ نيتلاسر مى "مه ةنس سبن وتب هيلع رئاثلا دنحلا داوق دخأ ىدنكلا

 6 لوقي ةلاسوب: عيلغألا نب ميهاربإ دعضو هل هتعاط هنم بلطيو اهيف

 0 0 ا هيلع تلق ةلنل تاق ىلا ةشعلا لثم دا

 ظإ'ذظ211111 100 الو َ
 اورهتشا نمكو انطوان يدخاتو اهنيواود باتكب (ه 5 )١84 ةيبلغألا ةلودلا 5-7

 51١. ص !اقرشو ابرغ هتلحرو نودلخ نباب فيرعتلا )0(

 .١ا/ص (ةرهاقلا عبط) تسرهفلا () .اهدعب امو 58١ ص (ةرهاقلا عبط)
 .25"ص ىسنوتلا بدألا خيرات لمجم (4) 2 (ةرهاقلا عبط) ىرذالبلل نادلبلا حوتف (؟)
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 نلغ الا يهرب فهقلا ءاقنالا ا ويد: سنتر و ويحب نير دم ىنيرتلا .ىتاتلا وبا اياك نع
 .دمخم نب ميهاربإ ىنابيشلا ولا وبأ دادغب نم ميهاربإ ىلع مدقو .(ه533-581) ناثلا

 باتك مهأ وهو ا هتمصاعب ءاشنإلا ناويد ىلع هماقم هماقأف ىديربلا ىلع بضغ دق ناكو

 اهب ءاشنإلا ناويد نسا اهنيواودب ىنعت ةيجاهنصلا ةلودلا تناكو .ةملكب هصخنسو ةلودلا هذه

 باتكلا نم اهو .لاجرلا ىبأ نب ىلع هسأر اك .ىناوريقلا قيقرلا بتاكلا نرق عبر ةدل
 ريمأ نإف كلذ عمو .لئاسرلا نم هاجبد ام ضعبب ظفتحت مل خيراتلاو بدألا بتك نأ ريغ .ءاغلبلا

 011 ةنس هتمصاع مامأ ىناثلا راجور كلملا لوطسأ مزه نيح زعملا نب ميمت ديفح نسحلا ةيدهملا

 ىف حل ةيلقص بحاص نإ» :!"'هلوصف ضعب ىف لوقي باتك اهنم ايتك تاهجلا رئاس ىلإ بتك
 بناج ماضتها ىلع مييدح داس ءاهويف لت هونت 0 ل هناودع ىلع رعتشاو .هيغ نايغط

 الو دمعس اون ووقت او دسغتو شاجتساف .مارملا بيرق سمتلملا لهس كلذ نأ مهوتو مالسإلا

 اهامح تاو ديلا وعتدل راكسا رش وريم يف قاك ىنلا .هريبدت لمكو :ةواومأ هنظأ ق تبتكس دين

 ناكو سراف فلأ ةاهرو ,بكار فلأ نوثالث اهرهظ ىلع لمح ء«بك رم لانا عا ل هللا

 هأشنأ نيا ,سوفنلاو لاومألا فالتإب هيلع ضاق ,سوحنلل نراقم علاط ىف هعالقإ

 نأ .ليزجلا ركشلا ريخب اهقح ىّدوُي ال ىلا هتبانع نم هرهظأو تسول

 صيبو ةنسألا قوز بانم مهك الهإ ف تاتو . !رابتلا ىلإ مهعيمج مهحيم احير مهيلع لسرأ

 هو اوءاحو :اهاوفا اساوقأ |ولبقأف اني ةفيطملا :ئرغلا لئابق ها ل .رافشلا

 ريغ مئازعو ,ةصلاخ داهجلا ىف تان: لغ مهلكو ءاجاومأ قفدتيو ءاجالتعا !'جلتعي ليسلا
 دح ىلإ ق وسلا هاا نعي لوذخملا لوطسألا لصوو .ةصكان الو توملا فقاوم نم ةبهار

 ةريزجب ةيدهملا نم لايمأ ةرشع ىلع اولزنو .؟!ءامحلا ىلإ مامحلا نم قرغلا هاطختو ءماسحلا

 ءادعأ تعسوأ ةفئاط انل ةدجنملا برعلا نم مهيلإ فاضنا نمو اندنجم نم مهيلإ عّرستف كلانه

 روهظ نع اولزنأ مهب لزن ام اونياع (لف .ايعرو افوخ مهبولق تألمو ءايرضو انعط هللا

 ,مهنونظ هللا بذكأف ..سرف ةئامسمخ وحن تناكو .مهسارفأ نم قرغلا هاقبأ ناك ام .مهبكارم
 ,ةبلغ برهلاو ,ةمينغ ةميزطلا نوري مهرايدأ اولوف ..مط ال مهيلع ةرئادلا لعجو ,مطامآ ٌبيخو

 « لفي 71و انشقم ايت يتعلم او وليت نعي ريتك ارك رو

 ساميدلا رصق ىلع هلوزن لوأ ىف ىلوتسا دق ناك كاهروتلا نقيملا نا زكذي باتكلا ىضمو

 ديمتي :باتكلاو .مهرخآ نع اولصؤتساف مهنم ةئام هب اولزنأ دق اوناكو ,ةيدهملاو ريتسنملا نيب

 .توملا :مامحلا () .6ا/١/7 ةيسدنسلا للحلا )١(

 .امنغم :ائيف (0) .كالطلا :رابتلا (؟)

 1 .عمتجي : جلتعي (9)



 ا

 ' امم ءرسي ىف درطيو ,ءع وجسم هيف بولسألاو ءروجهم بيرغ اهيف سيلو «ةراتخم ةبختنم ظافلأي

 ١  .ىقرو مدقت نم ىجاهنصلا دهعلا ىف ةيناويدلا لئاسرلا ةباتك هتزاح ام ىلع لدي

 هيف لمع نم لضفب ءاشنإلا ناويد ىف ةيقيقح ةضهن ثدحتو ةيصفحلا ةلودلا رصع ىلإ ىضفو

 نب نيسحلا نب دمحو رابألا نبا لاثمأ نم سنوت ىلإ نيرجاهملا نييسلدنألا باتكلا رابك نم
 تاثكلا نم ةعراي ةقبط: لشفب اضياو:رضحتملا هاو ايزكز قا ةلوذلا نتسؤم ريزو: نتسحلا نأ
 تعمج دقو م117١ ٠/ه704 ةنس ىقوتملا ىاسغلا ميهاربإ نب دمحأ سابعلا ىبأ لاثمأ نييسنوتلا

 ةاو:نودلخ ني رك داود لف املا نور دمت نناللا عناو ءاشنإلا ةطخو ةمالعلا دل
 - ىفو .هنم ةطوطخم ديردمب ةيمالسإلا تاساردلا دهعم ىفو اطوطخم لازي ل ةيضخلا مظنلا ىف باتك
 ةبطاخم ىف» : :الئاق ىصفحلا ةفيلخلا نع ةرداصلا تابطاخملا ةقيرط نع ثدحتي 01 مقر ةقرولا

 هءابآ دعتو نينمؤملا ريمأ نبا نينمؤملا ريمأ : بقللاب نالف نم :لوقت هريغ ىلإ مظعألا ريمألا نم
 لوقت مث .نيتلاحلا ىف نسحأ بقللا ٌركذو ,ةلمج هتلعج هتركذ نإف .بقللا ركذت مل اذإ ءافلخلا
 نايعألاو خايشألا ىلإ وأ نالف ىبأ ىلإ وأ نالف ىبأ خيشلا ىلإ هتنوعمب مهّدمأو ط0 هللا مهّديأ
 دعب امأ هتاكربو هللا ةمحرو مكيلع مالس هاوقتب مهقيفوتو مهتمارك هللا مادأ نلف قيوم ةفاكلاو
 ناك اذإو ءاباتك ناك اذإ اذه .بجي امبو هلا ىوقتب ةيصولا نوكت رّدَصلا مات دعبو .هللا دمح
 هم جتك ىذلا قاكلا مسا الو ةيصو الو ردص هيف نوكي الف اريهظ نآلا ىمسيو ا

 ىرنو .ةيصفحلا ةلودلا سسؤم ايركز ىبأ نيواود ىف لمعي نودلخ نب ركب وبأ ناكو

 حم ةيسنوتلا ةيناويذلا ”ةباتكلا .ق :كيلقتلا اذه وازمتسا -نك 815 ةنيس قاوتملا :ئدتشتلفلا

 - نع ةرهاقلا ىلإ ةدراولا ةبتاكملا مسر نع ىشعألا حبص هباتك ىف لوقي ذإ هرصع

 :ةفالخلا بقل ركذ عم ىنالفلا هللا دبع نم ظفلب حتتفت نأ ةنفاكم ةذاعرو قوت

 6-5 ةفالخلا ىلو دق ناك نإ نينمؤملا ريمأ : نانا نقدا لك ىف لاقيو ,نالف نب نينمؤملا

 «''!باتكلا متخيو دصقملا ىلإ ةدفبلاب ظٍظ0ٍِى مث ,ةيحتلاو مالسلاب قري :قالف انيغا لا

 نب دمحأ هللا ىلع لكوتملا ىصفحلا ةفيلخلا نم ةلاسر ةرشابم كلذ بقع ىدنشقلقلا درويو

 شرع هدادرتساب اهيف هئنهب قوقرب ناطلسلا ىلإ (ها/17/7-45) ىصفحلا هللا دبع ىبأ
 ] وخل ١ هيج ]ودمت فو 2050 :ةنس :ةخطلم

 انام نبأ هلأ فبعد دأ رسمألا انخلاون نبأ دنحا هينا نينأ دقا له لكرشلا هللا يه ع
  لفاون فعاضو .مالسإلا ةملك هب هتلا ىلعأ نيدشارلا ءارمألا نبا ركب نأ را ل
  لزن مل ىذلا انيخأ ىلإ ,مايألا ثداوح نويع هع 501 ,مانصألا ةدبع نم هفيس

 )١( ىشعألا حبص 5/8.



 ا
 . رباثنو ,حازتنا الو داعب دي اهريغت مل ءافص لبق ,ميحرلا ٌّبرلا تاذ ىف ,ميركلا هئاخإ نم دهاشن
 ردابنو .حاورألا فراعت ندل نم صولخلا ةفرعم دكؤي ام ىلع .هدو قحب مايقلاو .هدهع ظفح نم
 رادلا تطغش ناو :فالتخالا قئارع نتا" لضقب نمألاو «قالتنالا لع ترلقلا فعال
 اب مايقلاو ءمارحلا تيبلا ةرواجمب ماظعإلا ديزم نم هل امب فرتعنو .حابشألاو روصلا تءانتو

 هعلاطمو ,ةفيرشلا ةيركلا هئاونأ نم ىلتجنو ءحالصلا رعاشمو ميركلا ىحولا علاطم نم كلانه
 .هنع انربخي نأ ءاعدلاب هللا ىلإ لهتبنو ..حاضوألاو ررغلا ةعئار رئاشبلا هوجو .ةفينملا ةيلاعلا

 كلملا ,رهاطلا ليلجلا ناطلسلا ءحاجنلا رودص حرشيو زوفلا نويع رقي ام ىلع هنم انعلطيو
 ٌْ «قوقرب ديعس ىبأ ...رهاظلا مظعألا

 لك نمض دقف .ةيئاحلا عاجسألاب هتلاسر لهتسم ىف فتكي مل ّىصفحلا بتاكلا نأ حضاوو
 ىف عجسلا باصأ ام هباصأ ةيصفحلا لئاسرلا ىف عجسلا نأكو .نيتيلخاد نيتعجس ةعجس
 مضتل ليوطت نم - ىبويألا نيدلا حالص ريزو لضافلا ىضاقلا ذنم - ةيناويدلا لئاسرلا

 ةلاسرلا ىف ىضميو .ةلاسرلا نم ا املا

 لوسرلا ىلع ملسيو ىلصي مث .اًرسي رسعلاب نرق ىذلا عّدَصلا رباجو لمشلا مظان هللا دمحيف
 ةناهضاواةلا ىلع ةالصلا فيضيو ..هتازجعم هاوعد ةجحب تماقو .هتايأ قحلاب تعدص ىذلا

 :فتامكو ءادعألا رودص ىف هعافد ار ,هتامحو حلفملا هبزح :راتضن اودوةتالوو ميركلا هنيد ءايلوأ

 نأ هل نوعدي ةنطلسلا نع لزع نيح اولظ مهنأ قوقرب ناطلسلل ركذيو .هتفيلخل بتاكلا وعديو
 داعتسا هنأب هيلإ قوقرب ناطلسلا ةلاسرب ديشيو .هرصنب هتئنهت ىف ليطُيو .هباصن ىلإ رمألا دري
 راغأ اهبخاض ناكو طسوتملا نحبلا ردح نضعب لع زاغأ ذأ هلوطسأل اًراصتنا ركذيو .هناطلس

 :لوقي :ىسنوتلا لحاسلا ىلع

 فارقو ةدؤلي كاوتملا ةراقلا ىورط قرطنو ,هامحو هَمَّرَح ةروصنملا انليطاسأل حيبن لزن ملف

 ةبقاع اوف تو .مهرمأ لانو 3 ٍوقاذ نأ ىلإ هادي اهب تعمج ام بالتسالا ىديأب حستكنو

 كاكرو ,راطخألا ىمشجتمو . ("راطخحلا قولح ىف اج ةضرتعم ا مهرئارج نم ناكو .مهركم

 انلسرأف ,ريبك عمجو ,ريثك مج هللا ءادعا نما '' ضووخا# ةريزج ,راجتلاو جاجحلا نم :ناحبلا

 رئاطلا اذه ةكرب نيملسملا تفّرعو ءنونملاب مهيلع َتَقَعْن ''اانابرِغ روصنملا انلوطسأ ننم مهيلع

 اولزن الف .اهيلع اهيتنأ رع بلاخم تو دؤا ىلإ .اهيلإ حاجنلا ةحنجأ تحت تراسو ..نوميملا

 هيدا كولا هن كارصانرفلا ةوورتك قنلا تن ,اهتحابإل مالسإلا ةريبكت اويكو ءاهتحاسب .

 .سدور هريزج اهلعل )1(



 م
 . ادلع ينل اروع خا هاو مهئامد نم ُنيدلا ىفشو درا تاس ىضقا الكا لاا نبا
 دمج وج يمت تالتاو وت هه ةاقمألا ى يناوداجو هنعيرألا لع ةتامسيرألا شنان

 2 ةعطقلا هذه انركذ اغإو .« ني رشبتسم هللا مهاتأ اع نيحرف اويلقناو .نيملسملا ىديأ -

 . اًنايب قرشملا باتك نع ّلقي نكي مل هنأو اهبتاك ةعارب ىلع لدنل ةلاسرلا ماتخ ىف ةليوطلا
 ' اهباتك نأو اديعب ايقر تيقر ىصفحلا دهعلا ىف ةيناويدلا ةباتكلا نأ ىلع لديام كلذ ىفو .ةغالبو
 هب يالا رقاكلا افلا مب ةناضروب ظل ةيعامق ىيرتقلا' قا مينا ظنا نع جولتي اونوكي
 نم اهيف دجي ام عم ةعتمو ةذل مهلئاسرل راقلا دجي ثيحب ةعجسلاو ةعجسلاو ةملكلاو ةملكلا
 تعاضف ءاعيمج اهب ظفتحي ل نمزلا نأ ريغ ,شدوغ ةريزج ىلع ةراغلا هذهك ةيخيراتلا قئاقحلا
 .ةيسنوت ةيبدأ صوصن نم عاض اييف

 ظ ةيصخشلا لئاسرلا

 ظفتحا هنإف نمزلا دي نم طقس ةيسنوتلاو ةيناوريقلا ةيناويدلا لئاسرلا روهمج ناك اذإ
 ىوتملا قاؤةيقلا دوادل :فاطغتتما ةلانسو ابنم اناقليي اه: لئاؤأ سو: ةييضخسلا لئاشرلا نم زيتكي

 لزع الف. .نكفلا لكاقن نب دمحلا لئاسرلا قاويد لقت دق .ناكور وللا اها ةنطع لارج
 امايأ دواد ىفتخا م١٠ /ه84١ ةنس بلغألا نب ميهاربإ هناكم ةيقيرفإو ناوريقلا ىلع ىلوتو

 .قيس يتاجر ميظع ىبنذ» : يف ل وقر ةلاينو دج بلغألا نبا فطعتسي هئبفم نم - بتكو

 3 هلل ٍزعأ - ريمألا ىنكرادت نإف ,هلك كلذ نم مظعأ "الوَطو ريمألا:وفعو ,ةفيغض ىتجحو

 يك ردح قذلا بنذلابف تفاهم نا ود هةئع هوجرأو لام ههبشي ىذلا كلذف لمؤأ مي

 ىلعأو .ىسفنل ىنم لارا ملا لا .ق ردع نعل" قلاقاؤت ولا خف ىلاشتناي نحأ قهو
 ريمألا ىلع هللا متأ .كلذ نيديلع معاج سيو و هللاو ءاذيو اني ةيف ةيلإ تيغروو هنلاس 5

 هذختاو د ىف هيلإ دهغو :هيتكتساو ءهتم هب رقو بلغألا نب ميهأ ربإ ريمألا هنع افعف «هتمعن

 ” لثم نيعو ةباتكلا ناقتإب ميهاربإ هنبا رهتشاو تيما دل حصانلا معن ناكو وا ىف اراشتسم ]

 هاندجو (1571-189) ىناثلا ىبلغألا ميهاربإ دهع ىلإ انيضم اذإو .ةيبلغألا نيواودلا ىف هيبأ

 عيونو ماما نعال هئزم قرتلاا نولعع .نيددملا ردم ىديربلا ضاخلا هناك لع : طغس

 .هتف رتقا :هتمرتجا (؟) .هرأن :ةزاوأ 01(

 .حفصلا :ىتلاقإ (0) .60' ص ىسنوتلا بدألا خيرات ىف لمجملا )١(

 .هلضف : هل وط ةرفإ
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 .07ل رقز اهيفو ءانطعشمم ةليوط: ةلاسر هيلا لسريف :نوحسلا :بهانغ. قاد

 وفعلا # 0 ماب هللا ىمست هرطخ ليلجو هردق ولعو وفعلا مركل »

  نمم - ريمألا هللا ديأ - ... للزلاب نورقم مٍصقنلا ىلع بكرم ئرشبلا ٌعبْطلاو «روفغلا
 ناو لا :كئاسحإو 0 كيلإ "7 تم تسلو :ةومطا قم ةءاوتلاوةمدصعلا ىعدي

 ةردقلا هكر وقف هلع ناجل دعو الأ تاون يطق دق او ,بجاوق انْ 0
 كرت نم - قالخألا ىلاعم نم كعدوأ امب - هللا كذاعأ .هناصغأ قروتو '"ادناطيخ ٌدتت ىتح
 ءكوفَع نيعب ىنُظَحلاِف . .كلدع الإ وجري الو .كلضف الإ فرعي ال فرتُُم رقم نع وفعلا

 .«كتمعن رس لع (نيشأ) ) *!فضأو

 .هنع حفص الو ىبلغألا ىناثلا ميهاربإ بلق هل ْنلي ملف اريبك ن ناك ىديربلا بنذ نأ وديبو

 صخنسو «.ةيجاهنصلا ةلودلا رصع ىف ةيصخشلا لئاسرلا رثكتو .همد كفسو: هلقب هينا لب

 ىاوريقلا فرش نباب ىقتلنو .هلئاسر نعو هنع ةملكب بادآلا رهز بحاص ىرصحلا ميهاريإ

 دقو ءاعدبم ارثان ناك اعدبم ارعاش ناك امكو ءلودلاو ندملل ىئارملا باحصأ نيب هل مجرتملا

 هل مجرتو ءانفلسأ اى .نييلالطا بارعألا نافوط نم ناوريقلاب لزن ام دعب سلدنألا ىلإ لحر
 ريمأ سطفألا نب رفظملا اهب بطاخ ةلاسر نم الصف هل ركذو ,ةيفاض ةمجرت هتريخذ ىف ماسب نبا
 :0لدقي اهيفو :نسوبلطب

 كو ,نوكس ىلإ ل هلطنافلا قرش تاق" تو تابقل :ترشدلا ٍىقوشو تبتك»

 ةاقرط نمار دقو ءاققلا كني خيشلاو ءليفك ريخ لمألا غولبب هقلاو . .ىنبلو ىليل ىلإ نيسيقلاو

 هنآ قدير. ةيزتنا الوضف :ءاسب, نبا هلأ ركذيو..:«ارهنت حون نافوط ماقأ امنإو ٠ .ارهد ميقي ةبطرق

 وأ ضاق أ دئاق وأ ريزو وأ ريمأ حيدم ىف ةفلتخملا مهلئاسر ىف اهب اوعفتني ىك باتكلل ار

 ور هيفو نقل أ مكاح نهيتكم نا حلصي لصف كلذ نم .دهاز هيقف وأ بتاك

 :ثيللا توتو بي «بابل ةئار نأ ىلع بابلألا ىود قواشب ,مزعلاب فيو .مزحلا مدقي »

 .غبسأ :فضأ (0) عبط) بيطخلا نب نيدلا ناسلل مالعألا لامعأ )١(
 .197/4 ةريخذلا () نراقو "١ص ثلاثلا مسقلا (ءاضيبلا رادلا

 :ةرايبو ويش“ (ال) ىسنوتلا بدألا خيرات لمحو ١١0/١ ىراذع نباب

 ظرقلا بلط ىف اجرخ نايلهاج :ناظراقلا (48) .160 ص

 .184/4 ةريخذلا (9) عاق :هقوسب (')

 .هعو رف :هناطيخ (4)
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 هدا تاه ودور رظكاو ؟"'زارغ همونا ءثيرلاو لجعل 3 حواري تيل ىوفد زي د

 يار.( كعتلا): لالكلا ينك كلو نركلا "!ديبّطت الو .لالظلا الو للظلا هطّبنت ال ,رادتقا 0

 0 7 دو هدرو 0 رع هتريصبو هس رف همزعو (هحابصم) هسبق

 . لاجرو ءارزولاو ماكحلل حيدملا ىف ةيرثنلا لوصفلا هذه ىلاوتت ةعيدبلا ةيبدألا ةردقملا هذهيو

 . لوصفلا نع لقت ال مذلا ىف ىرخأ الوصف ماسب نبا هل درويو هاكر ةاضو نا رق نم ةلوقلا

 ظ ظ ”٠ لوقي اهوصف لوأ ىفو .ةيبدألا اهتعور ىف ةقباسلا

 ل ا هرئاارسف '/بيلقلا دوروم هبلقو ءبيرق برقأ هرْوَغ نالف»
 فرعي ال .دماج همهفو ء2دماه 1 .ءارع ةنحانسو ءءارو ةلار هزابدأ هريبدتو ءرابخإ هنامتك

 هدنع سمشلا «لاب ىلع رطخي ال لاب للط .ىكلاو ليبقتلا نيب قّرفي الو ءٌىغْلا نم ٌدْشَرلا

 ' ا دلعي اي" نع قلو نما

 اب كيهانو تاسانجلاو تاقابطلاو ةبختنملا ظافلألاو راتخملا عجسلاب ا جومي لصفلاو
 ةلصتم تانانرإلا لازت ام ذإ .ءسفنلاو نذألا ىف هعقو نيزي ام :ةعور نم هعجس ىف لصفلا لمحي
 ريطت ىتلا ةيثالثلا ظافلألا نم رهبي ام عم .ةدئفألاو عامسألا عتمي اهسرج لازي امو .مالكلا ىف

 ءلزغلا ءارعش نيب هتمجرت ترم ىذلا ىرصحلا ىلع فرش نبا دعب اناقليو .ةفخ ىف هاوفألا نع
 هل ىلاتلا لصفلاب اهلهتسا لئاتسرب ضعي نم الوز هل ةووار مريخ ىقباسب نبا هل مجرت دقو
00 

 أ خزف ىقاولا :ناغملا :ةابيض ف .نقازلا .ىنادلا ديعبلاو «ىناثلا بلقلا يأ كيلع مالسلا»
 ديلا قدم تاسملاو ركل ق سنتا لازأل ْنَمو 00 5 لضفأو متيددع نم لوأ :لانللا

 «نايمرلا ناك ءاماس ميركلا ناك اذوب همءاقل تدعو ,هءاقو تاي نو :تاسعلا سبل
 ] .«املاسم

 ,تاسانجلا نم ريثكو تاقابطلا هيفو ءفرش نبا عجس ىف ترم ىتلا ةيوذعلا سفن هعجس ىفو
  تبشن دق تناكو ,بضني ال ضايف عبن نم اهدمتسي هنأكو ,فلكت ىأ اهبوشي ال اهترثك عمو
 ةموصخ م1١١/ه0178 ةنَس ىفوتملا روهشملا ىسلدنألا ىوحنلا ةوارطلا نبا نيبو هنيب

 دحأ نم ىأر سامتلا نود هنع ردصيو :ليلق ةرارغ (1)

 .188/ع ةريخذلا (0) :نامتك :ةوازتس

 .رئبلا :بيلقلا (1) >> ء.ةعدلا ةايح ىأ لالظلا الو للظلا هطبثت ال (6)
 ع هلا ىأ نقع كت ءاها(ال) ١ أ رراعبألا للكلا هليفتنت اال ىأ هبطت ذل هلتنو
 .لقع : ىهن (8) محتقي لب لومخلاو ةعدلا ةايحل مينتسيال هنأ

 .؟١ 5/6 ةريخذلا (9) .هعاتم ماحتقالا اذه ىف دجيو .كلاهملاو رطاخملا

 هدري ىذلا عبنلا هنأك هردصو هدرو هردص (4)



 ضل

 هلئاسرو هتابطاخم ىدحإ نم الصف هل ماسي نبا ركذيو .هبحاص نم اهيف امهنم لك لان تايطاخمو

 :(''لوقي هيفو ,ةوارطلا نبا ىلإ
 " ٌتافص ٌتناخو .ءافولا ةافو تناح دقو ''تابثلا وأ عيمجلا ىف قابثو .تاّيحلا نيب قايح ام»

 ماعلاو '”' ىظاحلا وه لهاجلا .هنايعأ بلقتب قايعأو (2!هئادرأب نام ا ١قاددأو .ءافصلا

 5 ىوحتتملا اذه ف شيطلا نييبلو: :قشاظأوأ ىف َء ًَءلم ىنكحضأ امو ..”ىظاحألا سوحبج
 .مهفلا ىلوأ ىلع ىفخت ال لئاسم اهتنمضو ,مهشلا مهس اهتيمس ةديصق تمظن وختتملا

 نم سيلو ملعلا ىعدملاو .هلهجب هّومملا اهيأ .هتغدل ةيح اهتأك اهاقلأو (')هتغمد ىتح هتغلب اف

 .كمال دق كلل نو .(كملظ) كماض دق كّمض نمب ىنأكو . .كيدجحي ال كوحصف تيك .هلهأ

 تعبأ :نيحأالاب دلو اأك :ءىمساب عمس الو رع فرعي مل هنأ جوعألا جوهألا اده معزو

 .«سمشلا نع ّىمع وأ .(ربقلا) سمرلا نم
 هب ملحت تناك ام لك ىرصحلا ىلعو فرش نبا دنع سماخلا نرقلا ىف ناوريقلا تغلب امنأكو

 ىلإ ىضمنو .ةقيشرلا ةبختنملا اهظافلأو ةريصقلا اهعاجسأو ةيبدألا ةباتكلا ىف عادبإو ةعور نم

 اهيف ددوتي ةيناوخإ ةلاسر 7١8 ةنس ىفوتملا ىناجتلا لضفلا وبأ لسريو :ةيضقخلا ةلوذلا رضع
 نم ىبونجلا مسقلاب هتلحر ءانثأ ىف ةروهشملا ةلحرلا بحاص ىاجتلا هللا دبع همع نبا ىلإ

 :''"/لوقي اهيفو .هب بيرق ءاقل ىف المآ ىسنوتلا ميلقإلا
 هنم كفروا رقهقتتا ام ع ءابيش هب سأرلا لعتشاو نير عقوأ ىذلا نمزلا اذه»

 عجار عجريو 0 ةقرفلا طقس نم هالبح ىقلتو ,ةرصبم راهنلا ةيآ هليل وحمتو ,ةرصقم
 «مالس لاو درا مالك لماح هديعي نأك ذإو (ةغبص هللا نم دا نمو) هللا ةغبص تايحلا

 تا 0 نا تح نم حارتو .ءبئاكرلا لبقتو .بيآلاو ميقملا ىقتلي نيح هب كن ف

 :دشناو ,حارفألا لصتت ذئنيحو (59١ىرَقلا رانو فرلا 8 ىلإ

 ظ مالكا الا سيق قباانأف . اتاريهت .نعغا دضص نم

 ركذلا نم سابتقاو تاسانجو تاقابط اهبو روصلا نم اريثك لمحتو ةعوجسم ةعطقلاو
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 .هغامد تملأ :هتغمد (9) ١59/6. ةريخذلا )١(

 5١١. ص ىسنوتلا بدألا خيرات لمحم )٠١( .تاعامجلا :تابثلا (؟)

 ةقلح ىهو ةرب عمج ىربلا .حيرتست :حارت )1١1( .ىنكلهأ :ىنادرأ (*)

 قنا ىتحتف ىدحا ىف عضوت هوحنو ساحن نم .همامكأ : هنادرأ )

 ظ .هليلذتل اهنم مامزب هبذجل ريعبلا .ظوظحملا : ىظاحلا (5)

 .عجري :حاري (1١؟) .طوظحلا :ىظاحألا (1)

 .فيضلا ىلإ مدقي ماعطلا :ىرقلا )٠( .وحنلا نم :ىوحنتملا ()

 .قارف :حارب )١( ] .مظاعتملا :ىوخنتملا (8)



 م
 رطب د انيك عع ثراحلاب هيف اضرعم بلغتو ركب برح ىف كلام نب دعس تيبب داهشتساو ميكحلا 1
 مابأ ءاشنإلا ماع ا دعي دب ,ةيبدألا 0 5 روصت ىهو ءبرحلا « هذه 17

 رصعلا ىف لئاسرلا را ا 55 5 ا ع 5 3 ةيصخشلا لئاسرلا 0
 هلوق نمو همأ ىف هل اقيدص ىزعي ىسقافصلا بارغلا ىلعل ةيزعت ةلاسر كلذ نم .ىنامثعلا
 :'')|اهيف

 ٠ أدبم ىف هب تبصأ ام ٌركذ ءافينع اَعَرق عامسألا 0 ءافنسا رسل هع بلقلا كرت » ١

 ] ,ةيولعلا ىعاودلا تباجأ ثيح ,كبكوك علطمو ءكب رشم عبنمو ,كتحود تبنمو ,"!كتحول

 نحلل ا صاصلا دي مرو د انيلع ّرعف . .4ةّيضرم ةيضار كبر ىلإ ىعجاإط اهل تلاق ذإ

 ني كنيس هريخاو :نابلألا ىوذ ربصب ب ىخأ 5 سأتف , لاخلا تاهلا "الا اذهب نزحلا

 ماركا لضفأ ما كازاجو ءازعلا 8 كل هللا 6 «باسح ردعب دي

 ,ةفلتخملا عنصتلا روص نم هتاباتك ىف رثكي بارغلا ىلعو .ةلاسرلا هذه ىف حضاو فلكتلاو
 -لوفلا هلا رعشا قبب هل :مهيرتملا روضات حلوب :هتاناقم نع.ةيدتلا "كلذ نآيب لإ دوفتسو

 ا اهيفو ءضرم نم لالبالاب قيدص ةئنهت ىف ةلاسر كلذ نم :ةددعتم ةيصخش لئاسر

 .قومول قماوو ول قئاش مالس نم 5 ىقبأو لاو 0 :لغأو ىلعأ مدا

 ,هظحالت ةداعسلا نويع تلازال ءءاخرلاو ةدنقلا ف ءءاخإلا ىدصب مةوسوملا هرضح ديب نا

 ةيفانعلا له كلون. هللا دا :ىإق دمج انآ «نلاهذقا دنع هضوافت (ديرأتلا) ةدايأإلا :ىدانأو
 هعمازك داكن انيدل اهاقيأو دقو دادعما الص هللا اهدمأ ..ةيقاولا :ةنفاضلا ةمعنلاو ,ةيفاكلا
 ْ : .«( هتنمو

 نودلخ نبا ةوعد ىلإ باتكلا بجتسي ل ذإ ,اهرصع لبقو اهرصع ىف ةيصخشلا لئاسرلا

 ةنيز تاسانملاب ةظتكم ةلاهسزلاو اللف ةيرض ةناك ايتاكو ,عجسلا تم لئاسرلا .ضيلخت

 ْ درر ف اقيدص 0100 ةلاسر نم هلو .ةيعيدبلا تانسحملا نم (تازخار ىه ةببدألا تاباتكلا

 1 هباصأ

 ::ياحرب ةراعش يلق نعو +اهتعورب ةبادم كيكو ة اشتم منقل نع اذه ىباتك»
 نادقف هاندقف نم ىلع افسأو .كعم باصملا ميظع ىف اكارتشاو .كعجف امل اعجفت ىوجلا (ةدش)

 .ةبيصملا :ءزرلا (*”) ىسقافصلا بارغلا ىلع ناؤيد رظنا )١(

 .5117ص ىسنوتلا بدألا خيرات لمحم (غ) .897 ص
 ١. ١[ص ردصملا سفن (0)  .كدوجوو كتقلخ : كتحول )1(



 ما

 بطخ ىأو ,بولقلا ف هعظفأأ ان ا .ريغلاو ثداوحلا مظعأب هيف اًنفرو ,رصبلاو خيسلا

 ..كابيما 1 هيي نام رييادو يح نامزلا ةعاس.:قانز دقو ..توطظخلا .ق ةعتشأ ام

 .« ابلق كل فجرا الو ءابطخ بطنخملا اذه دعب كيلع هللا داعأ ال

 . - ةلاسرلا ىف قلزني عجسلاو,فلكتلا نم ولخت تاسانجلاو ةيزعتلا ىف تاراعتسالاو

 مؤالت نم اهنيب امل ةبارقو محر اهنيب امنأك ةيخآتم هيف ظافلألاو ,ةفخب ناسللا نع - اهتقباسك
 .ناذآلل عمسلا ىف اهنيزيو .ناسللا ىلع قطنلا ىف اهرّسيي سرجلا ىف

ُ 
 تاماقملا

 0 0 هايم ةيدكلل نيف رتحملا

 متفلا د وه الطبو ماشه نب ىسيع وه ةيوار اعيمج اهذختاو .ىصصق دا هتاماقم

 بيلاسأ ىف هعم هراوح نم ءىش عم حتفلا ىبأل ةليح ةماقم لك ىف ىوري ىسيعو .ىردنكسإلا
 هو «تاناقع اناححا اهني" ةيدأ نئاسر نسف اوتو:ةاوربقلا ف اناقلتو: ةفيذب ةعوجسم" ةينذآ

 مم :ةسدألا ةداحشلا و ةيدكلا ىلع - ولعب  ويركاو 8 عك دنع تماق 0 0 0

 و رضع عمم لهاا نيفحلا لتم ارعاش يعيرأ وحن اهيف ضرع «داقتنالا لئاسر» اهامس

 ةللعم ريغو ةلمج ءارعشلا ىلع هماكحأو .مهبويعو ءارعشلا نم ددع تاطقس ىف ثحبب كلذ

 ىنامثعلا رصعلا ىف انك اذإ ىتح .ىريرحلاو نامزلا عيدب دنع ةيبدألا ةذاحشلا صصق هب ىكاح

 زعاشلل :تافاقم !'قتالث كلذ قم اناقلب ان: لواو ةتاناقملا نضع ةلا تمش رعاخ ريغ اندخو

 ىلإ ةبسن ةيهابلا ةماقملا ىمست اهالوأو .حيدملا ءارعش نيب هل مجرتملا ىسقافصلا بارغلا ىلع

 هثدح دقو «لوألا ىاب ىلع ريمألا دهعل اهثدحأ ةسردم هماتإ ىف ىهابلا دمحأ سابعلا ىبأ خيشلا

 اهحيدم ىف اضيفم سنوت رابخأ هل ىور ىذلا دومح ءانثلا ىنلأ نع دوعسم حالصلا وبأ اهب

 مث ءابهسم افصو اهفرغو اهينابمو ةسردملا فصو ىف ضيفي مث .لوألا ىاب ىلع ريمألا حيدمو

 حضاوو .خيشلا حيدم ف هديصقب ةماقملا متخو ةسرنملا مامتإب هنباو ىهابلا خيشلا ةئنهت ف بنطي

 ىهابلا خيشلل ةئنهت ةلاسر اهنإف اهتقيقح ىف امأ ,ءىش ةماقملا نف نم اط سيل ةماقملا هذه نأ

  .ىكوشلا نيتلا وهو ىدنلا ىلإ ةبسن ةيدنلا ةماقملا مساب ةيناثلا هتماقم ىمسو .همساب ةامسملا

 ' دادتلالاو هفطق لبق هرجش ىلع هوغ فصوو هفصو ف ديعيو عدن ْذْحَأَف همد صخش ناكو

 .اهدعب امو ١8ص هناويد ىف تاماقملا رظنا )١(



516 

 ىف ةلاسوب يه اغإ ةفاقم تسيلو ,ىدنملا مصاع ىبأ نع ىدنهلا نانسوبأ ةماقملا ىكاحو«هماعطب

 تا ماطم ني نون“ داك ةدانغ هه وو دخلا »:ةئلاقلا فكن اقرو.:: نك وشل رضزعل | يقضو»

 :لوقي اهيفو ءايعادم ةماقملا هذه هيلإ بتكف .هيلع اهب أطبأن اهلسغو اهلمحب

 دوجولا ىلعو دوجولا ةرئاد ىف تناك اذإ ةءابعلا نأ مكتمٌرُح فيرشو مكتمه لع تي لوتس
 : لوقنو اهنع ضرعنل انربخأف الإو ,ةلقتنملا وأ ال ةمزاللا لاحلا ىلع اهذافنإ عرسأف ,ةلمتشم

 "يدا ةءانعلا هنهو.:ردناف اوه انك لسسرا .ءاعقلا إف 15 اهتماا ريح انلدو نأ انْيَر َّىَسَع#

 ىنلأسي م .ريثكلا رحلا كلذ نمز تدقف ذنمو ءدرفلاو مهنم عمجلل ةيفاك ءدربلا ىف انتيب لهأ عيمجل

 نأ امو # مهبايث اًوشغتساو# مهباوبأ اوقلغ مهباقرا مونلا لامأ املك لب .ريبك الو ريغص مهنم اهنع
 مهبونج بلقتت ,ةيتاش ةليل تلبقأ اك اوراص ,سفنتي هفنأ حبصأ دقو ,سّبَع ّيَعو ءاتشلا هجو بطق

 اولعجو *ةيشاغلا ثيدح كاتأ له# ىننولأسي رجفلا لبق اوماقو ,ةيحان لك عجاضملا ىف

 .«اهيف انطّرف ام ىلع انتَرْسَح اي# :نولوقيو اهيلإ مهرقف ىلع نوفسأتي

 هده ى هارتو ةباعالا لإ اه هارأ ةلاسر. وكااغإ ةفاقم ةءاعلا هاله. نع ةيدحلا نفلو
 كلذ نم رثكي وهو .هبولسأ اهب نيزي تايآ ميركلا نآرقلا نم ارارم سبتقي ةلاسرلا نم ةعطقلا

 نم ةعطقلا هذه ىفو .وحنلا ةصاخو مولعلاو ضورعلا تاحلطصمل عنصتلا نم رثكي اى هتاماقم ىف
 روص ىف هلك كلذل فلكتيو ءتايروتلا نم رثكي هنإف اظياو. ةلقسملاو ةيزاللا لاخلا ناكل ظيضن

 ةماقملا عم قباطتت ىهو ,ةيهابلا اهالوأ ىمس ءاضيأ تاماقم ''!ثالث ىغرولا دمحم رعاشللو

 لثم كلذب ىهو ليعامسا هنباو ىهابلا خيشلا حيدم اهعوضوم ذختت اهنا ىف بارغلا ىلعل ةيهابلا

 ىناثلا ىاب ىلع نتخ نيح اهبتك ةيغرولا ةيناثلا هتماقم ىمسو .ةماقم ال ةلاسر بارغلا ةماقم

 ضراعيو هرصع ءارعش قوف هسفن عضيو هرعشب رختفي اهيفو .ديشرلا دمحم هيخأ دالوأو هدالوأ

 ىمسو .هيلإ اهتبسن ىف الإ ءىش ىف ةماقملا نف هبشت ال اضيا ىهو .دقنلاب اهوانتيو مهدحأ ةديصق
 ,سنوت هتمصاع ىف تاناحلا ىناثلا ىاب ىلع ريمألا مده نيح اهبتك ةيرمخلا ةماقملا ةثلاثلا ةماقملا

 اهلهتسيو ءسنوت نع اهب ازمار ةاتف اهيف رواحو .هسفن نع هب اينكم دوعسلا دعس اهلطب لعجو
 : !!هلوقب 2

 راد ىف مكلمش عمجو مالسبا مكعمج هللا لمش .راتخملا لوقلا ا .رابخألا ةاوراي»

 نم ليق ام ريخو .عمجو زرحأ نم نيعماسلا ريخو ءعفن امي تَّدح ْنَم ه نيملكتملا ريخ 1 ."'!مالسلا ئ

 اهتمي انو 1812 نق قيبشلا بينلا قا  .ءاطغلا :ةيشاغلا )١(
 .ةنجلا :مالسلا راد (') ىسنوتلا بدألا باتك تاماقملا هذه ىف رظنا (؟)



 م1

 نم كنك ءاومزلا قلاع هنري فسح قيد نآلا اوعمساف' ءملَس : هلئاقل لاقي ام ,ملكلا

 راد ىلع هرادإ ليضقت ددسلا نفح اروي اك الا ةفراتم هته تسس منافسا انو هللا بح

 تددشف .هيواسم هيف رهظت مويل هيوحي بسك نع دعقي نأو ,راج وأ ةليلخ داختا رسألا نم نأو

 ءاقولا :ذالبلا نم او فنا' :لاوقتو را زوافملا عطقل ترمشو ,"'ىرامطأ ىطسو ىلع

 « قنوت اين هسعا ايبف هاتف ىمسيو سنوتب هاصع ىقلأ ىتح اق ص اهلهأ نم طلاخو

 هدهعل اهفصيو ىناثلا ىاب ىلع اهمكاح حيدم ىلإ درطتسيو اهاوحأ ضعب اهناسل ىلع ىرجيو
 :اهنإ الئاق هبو اهب اديشم .هتاتق ناسل ىلع

 تلا اههايمو :ةنيمق اهعلسو :ةقئاز" اهينابه ةقفان ايعرام لانآلا حمطمو .لاحرلا طحم»

 جارفم ماو. ةيراج اهيسردلا اجابت مو. «ةروشتم' اتاك ربو. ةةزوهعم اهدنا سنو: ةئيعَم رب هع

 .«ةرامإلا ةسايس نسحب :ةرامعلا ةرثكل .هداتعم ىلع داز دقف .هدالب

 .ةمصاعلا تاناح همدحل ىناثلا ىاب ىلع ريمألا جيدم ىف ةديصق ٌئشني نأ ةاتفلا هيلإ بلطتو

 هتغل نأ ظحالنو ,ةماقمب اهنم ةلاسرب هبشأ اهيتخأ لثم ةماقملا هذه نأ حضاوو.ةديصق هيف مظنيو

 نب ةدومحل ةماقم اهتاماقم لثمو .هتاماقم ىف بارغلا ىلع ةغل نم بذعأو فخأ هتاماقم ىف

 رهدزي مل ةماقملا نف نأ ىلع لديام هتمدق ايف لعلو .م1788/ه١7٠١ 7 ةنس ىفوتملا زيزعلا دبع

 ةيناويدلا لئاسرلا ةصاخو ىرخألا رثنلا نونف ترهدزا اميب .ناوريقلا ىف الو سنوت ىف ال

 ىابيشلا رسيلا وبأ مهو .مهانيمس نمم باتكلا رهشأل مجرتن نأ انب ىرحو ,ةيصخشلاو
 .نودلخ نباو ىرصحلا ميهاربإو

8 

 باتكلا رابك

 ىنابيشلا !"”رسيلا وب

 نإ تليها قيم او انتل اييوءدا دعب م401//ه1 171 ةنس دلو ىنابيشلا دمحم نب ميهاربإ وه

 ,ةبيتق نباو ظحاجلا لاثمأ ءابدألاو دربملا لاثمأ نييوغللاو ءاهقفلاو نيثّدحملا نم اهخويش تاقلح

 ىمورلا نباو ىرتحبلا لاثمأ نم اهب ءارعشلا رايك ىقلي هلعج بدألا ىلإ ركبم ليم هيف ادبو

 )١( (توريبب رداص ةبتكم عبط) ىراذع نبال .ىلابلا بوثلا :رمط عمج رامطأ ١/١05
 )١( ةيب رعلا ةراضحلا نع تاقروو ىرقملل بيطلا حفنو  ةلمكتلا ىنابيشلا رسيلا ىبأ ةمجرت ىف رظنا

 . (ديردم عبط) رابآلا نبال ١/١10 ةيقيرفإب 2 برغملا نايبلاو ١/554. ٍ
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 ديمح نبديعس عم ةرتف ةيسابعلا ةلودلا نيواود ىف لمع هنأ ودبيو .مهنيواود مهنع لمحيو
 سلدنألا ىلإ بايرز لاحترا فرع هلعلو ةلحرلا ىلإ ليم هيف ناكو .اهلاثمأو بهو نب ناميلسو
 موي نأ ىأرف (ه78-١؟05١) طسوألا نمحر لا دبع دهعل ميظعلا حاجنلا نم هسفنل ققحامو

 ءاحنأ ىف فوطو (ه798-17) نمحرلا دبع نب دمحم ريمألا نمز ىف اهمدقو ,ةبطرق هرودب

 ريمألا دصقو .ةيقيرفإ ىلإ رحبلا بكرو ءكلذ بابسأ فرعن الو ,اهرداغي نأ ىأر مث ,سندنألا
 هذختا نأ ثبلي ملو هنيواودب لمعو ءانسح ءاقل هيقلف (ه1-١7١1891) ىناثلا ميهاربإ ىبلغألا

 عم قئارلا رعشلاو غيلبلا لسرتلاو عيفرلا بدألا نم هدنع دجو مل لئاسرلا ناويدل اسيئر
 ةمكحلا تيب سيسأت ىلإ ىناثلا ميهاربإ عفد ىذلا وه هنأ ودبيو «قالخألا مراكمو ركفلا ةفاصح

 .ءاشنالا ناويدل هتساير عم هيلإ هب دهع ثلاثلا هللا ةدايز ىلوت اذإ ىتح .ةداقر هتمصاع ىف

 لئاسر ةيقيرفإ ىلإ لخدأ ىذلا وه هنإ روهشملا ناوريقلا خرؤم قيقرلا بتاكلا لوقيو
 مهتلود تهتنا اذإ ىتح ةيلاغألا دنع ةعيفرلا هتلزنم هل ترمتساو ,مهرابخأو مهراعشأو نيثدحملا

 ىف هب انيعتسم هلمع ىف ىدهملا هللا ديبع هرقأ ةيمطافلا ةلودلا ةيقيرفإ ىف اهتفلخو 517 ةنس
 ةداقر ءانبأ نم اددعو هنبا نقل نأ دعب م117/ه1794 ةنس ىفوت نأ ثبلي لو .همكح ديطوت

 :انتم.ةفلدغ ةييذاو ةيوقل كافل وبل | وصرخ هرم ركذتوب ةيئاويدلا ةباتكلا -لوضا .ناوريقلاو

 ىلع ناجرملا طقل باتكو .ثيدحلا ىف دنسمو .هلكشمو هبارعإو نآرقلا ىناعم ىف ىدلا جارس
 كلذ بناجب فلخو .اجح هنم ربكأ ناك هنإ لاقيو «ةبيتق نبال رابخألا نويع باتك ةلكاش
 ةديحولاو ةجبدملاو ةعصرملا لثم ءامسأ اهضعبل ذختاو .ةغيلبلا ةيرثنلا لئاسرلا نم ةعومجم
 ىف ربدملا نب ميهاربإ ىلإ ىلع درك دمحم اهبسن ىتلا ءارذعلا ةلاسرلا بحاص وهو .ةسنؤملاو
 دكؤي امم رسيلا ىبأ ىلإ ةبوسنم اهنم صوصن ىشعألا حبص باتك ىفو ءأطخ ءاغلبلا لئاسر باتك
 دمحم روتكدلا ةبسنلا هذه ىلإ راشأو ١05ص ىناثلا ىسابعلا رصعلا باتك ىف (ى هيلإ اهتبسن

 اهتبسن قثوو ٠١7 ص برغملا ىف ةيبدألا ةايحلا خيرات نم روصو تاسارد هباتك ىف ىرجاحلا هط

 .ىوغللا عمجملا ىلإ همدق ثحب ىف ىكم دومحم روتكدلا رسيلا ىبا ىلإ

 لوأ - انيأر ىف - ىهو ةباتكلا تاودأو ةغالبلا نيزاوم ةقدب ضرعتو ةليوط ةلاسرلاو

 نأ هيلإ :تبلط اضخش نأ اهعلطم ق دكذنو :ةيناويذلا ةبانكلا ةعابض ليصفت ىف تضرع ةلاسر

 ءاكلا ننقك ةشاودو:ءالعلا ىلا "فالتكخلا لوط اهقذغب ديزي قمم بلطيو :ثاتكلا تاداب:ةفرغت

 بطخلاو رامسألاو ريسلاو رابخألاو راعشألا ىلع فوقولاو نيرخأتملاو نيمدقتملا لئاسرو

 ةغللاو فرصلاو وحنلاب دوزتلا عم ,مهدوهعو مهلئاسرو مهلاثمأو مجعلا ىناعمو برعلا تارواحمو

 نآرقلا ىأ سابتقا نسحي نأ ىغبني ةباتكلا ةعانص ىف قوفتلا ديري نم نإ لوقيو .هقفلاو
 . ظحاجلا نم دمتسي هنأ رعشنو .راعشألاو لاثمألا كلذكو اهعضاوم ىف ةقدب اهعضوو ميركلا



 0م

 ةمءالملاب - هلبق نم ظحاجلا بلاط امك - بلاط دقو ء.ةيبدألا ةباتكلا نع هراكفأ نم اريثك
 ىف ظافلألا عضوت ىتح ىناعملاو ظافلألا نيب ةلكاشملابو ,سانلا تاقبطو مالكلا نيب ةقيقدلا

 هللا كاقبا» :لثم ءاعدلا ىف تارابع - ةبيتق نباب ائيضتسم - ىضتري ال هارنو .اهعضاوم

 بلطيو .اردق هبنأو انزو حجرأ هيأر ىف ةيناثلا ةرابعلا ذإ «كءاقب هللا لاطأ» اهنم ريخف «اليوط

 هيلإ بلطي اك .هاوفألا هتحي ىتح لذتبا هنأل «كادف تلعب » :ءاعدلا لمعتسي ال نأ بتاكلا ىلإ

 فلخ نب دواد ىلإ بتك اصخش نأ وه هيأر حيضوتل الثم برضيو ءاهناكم ةملك لكل فرعي نأ
 جرخ دقف اذك لاق نإو» :ةرابعلا هذه رخأ صخش نع ةيرهاظلا بهذم بحاص ىاهفصألا

 جرخت نأ ىلع هللا دمحتو : هترابع ىف دمحلا عضو نم ايجعتم دواد هل لاقف «هلل دمحلاو ,ةلملا نع

 انإ :ةبيصملا ىف لاقي امنإو .هب قيلي ناكم دمحللو عاجرتسا عضوم اذه .مالسإلا نم السم اءرما
 _ عمو «ناعتسملا هللاو» : لثم ىوكشلا ركذ عم عضوي هنإ رسيلا وبأ لوقيو .نوعجار هيلإ انإو هت

 .«هلل دمحلا» :معنلا ركذ عمو «ءوسلا فرص هلا لاسن» :ىولبلا ركذ

 .ةمهبملاو ةكرتشملا ظافلألاو لئاسرلا ىف طرفملا زاجيالا نع ىبنلا ىف ظحاجلاب ءىضتسيو

 .اهنم دارملا ىلإ اهردص ىف بتاكلا ريشي ثيحب لئاسرلا تامدقم ىف لالهتسالا ىلإ وعديو .

 اهيف ةباتكلاو سيطارقلا نع ثدحتيو .هيرب ةقيرطو هتدام رايتخاو ملقلا فاصوأ ىف ضيفيو
 رهشلا فصن نم لقأ ىضاملا ناك نإف ءرهشلا ىلإ سايقلاب خيراتلا ةباتك ىلإ تفليو اهيطو
 .تيقب ةليل اذكل :ليق فصنلا نم لقأ ىقابلا ناك نإو اذك رهش نم تضم ةليل اذكل :ليق

 ةباتكلا ىف ةبهوم هل تسيل نم ىهنيو ةقد لكب اهنطاوم ىف ظافلألا عضو نع ثيدحلا ىلإ دوعيو

 .ةعانصلا هذه ىف ماظتنالا نع

 ايشحو ارعوتم سيلام ظافلالا نم اوسمتلا ذإ باتكلاب هباجعإ ظحاجلا نع لقنيو

 ” عنصت دق اهنأو ةربايجلا لازنتسا ىف اديج ارييحت ةريحملا لئاسرلا ةيمهأ نيبيو .ايقوس اطقاس الو

 نانويلا فيرعت لثم ةريثك الوقن ظحاجلل نييبتلاو نايبلا نع لقنيو .ةبجللا شويجلا هعنصتالام
  ظحاجلا هلجس ام اضيأو ,ةغالبلا ىف دونطا نع اهنّود ىتلا ةفيحصلاو ةغالبلل سرفلاو مورلاو

 ظحاجللو ,ةلاسرلا ىف حضاو ةبيتق نباو ظحاجلا ريثأتو .نيملكتملاو برعلا ءاغلب ضعب نع

 رسيلا ىبأل ءارذعلا ةلاسرلل اديدش الامحإ لمجملا صيخلتلا اذه ىف لعلو .رفوألا بيصنلا

 ىنع ا ةيقيرفإ ىلإ دادغب ىف ةباتكلا ديلاقت لقنب ةعساو ةيانع ىنع هنأ فيك حضوي ام ىنابيشلا
 ىابيشلا رسيلا وبا حتتفي بير نودبو ,سلدنألا ىلإ ىدادغبلا ءانغلا ديلاقت لقنب هليق بايرز

 .هلمكأي اديدج ارصع ةيناويدلا ةباتكلل ةيقيرفإ ىف
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 ىرضحلا "'ميهاربإ

 اهمسا ناوورتقلا داعب قي رق نإ ةيين كا وخملا روهشملا ىلع نب ميهاربإ قس | وبا قش

 هارد اكو متلك دوك عسلاو ةقارولا نع اشتد هي نق رسلان . قشر. نبا لاق رشح
 وحنلا ىف رظنو .هعمو هيلإ سانلا عامتجا هيفو .هتنازخو هتيب عماجلا ناكف ناوريقلا عماج قيزل
 :يولق لا هب رقاق ناعشألا ةعصو و اشلالا كيل اتجق دخلو تاوربقلا نابش همزلو تب

 .هيلع تالصلا (تلاهنا) تلاثناو اهريغو ةيلقص ةتافيلات تلصوو .مهيدل كف رخو ءمهدنع س

 ملاع اداقن ارعاش ناكو .ّدشألا زواج دقو 2١ ةنس (ناوريقلا نم برقلاب) ةروصنملاب 0
 ىف ماق ىبأب اهّيشت ةراعتسالا ىف بغريو ةقباطملاو ةسناجملا بحي .ماظنلا ليصفتو مالكلا ليد
 ةقرن قرف ,ءاملا يرجح ئرل ةتيحتس' لع ةلسرا واف عبطلا نم هدنعو ,هراثآل امتع راسا

 ةتكنو دا ردص ناك هنإ الئاق ةريخدلا ىف ماسب 5 هيلع ءاثثلا ى قيشر نبا عبتيو .« ءاوهلا

 اعلا. هتان عضو هةبافسو هييدرأ كاسيو :دياعص» دارس وعلا ناسللا'ناويدو: :لخلا نحلا
 عبرا ىف روشنملا بابلألا رمثو بادآلا رهز اهمهأ ,ةعيدب ةيبدأ تافلؤم ىرصحللو .«هتاوم

 هادم هنع رصقي امو» ماسب نبا لوقي اك ظحاجلل نييبتلاو نايبلا باتك هب ضراع .تادلجي

 نم نييسابعلا عئاور دروأ امنإو ءظحاجلا عنص امك برعلا مالك هيف دروي ملو .هاطخ تارصق هلو
 ةقئاوتةيدا ةلاسر الو ةعيدب ةيرعش ةعوطقم مهل كرتي ال داكو .هرصع ىتح باتكلاو ءارعشلا

 ملف نامزلا عيدبل رايتخالا نم رثكأو .قيقر روعشو قيفد سحو ىفصم قود هفعسي ,اهنود الإ

 ءايذألا ةيبابسلا وقر نأ بعشر تناك ى اينوح الإ هباررو ةرهاو ةماقم الإ ةغيلي ةل اسوم نلعب
 .اوتاك نإ عا ريغ .مهتاماقم عنص ىف اهنع نوردصي الو «نامزلا عيدب تاماقم ىسنوتلا ميلقإلا ىف
 ن وبك ويست: قط ها هيف كشال امف ةيبدألا ةذاحشلاو ةيدكلا نم هتاماقم ىف امع اوفزع

 ىف ةلصتم ةايح ايحي لظ ءاذغ وهو .عيفرلا ىسابعلا رثنلاو رعشلا ءاذغ نم مهل همدق ام نولثمتيو

 نومزليو هتايح ىف هنومزلي ةيسنوتلا ةيقيرفإ ىف بابشلا ناك هلجأ نمو .هدعب لايجالاو هليج :

 رداونلاو ململا ىف رهاوجلا باتك بادآلا رهز بناجب فيلاتلا نم هل ناك ذإ .هتامم دعب ةراثأ

 تاراتخم اهعيمجو .فرطلا ر رونو فرظلا رون وأ نيرونلا باتكو نونكملا رردلاو نوصملا باتكو

 كين نم قكداو«ناختسالا يبق قم ع مانعا نا لوقت [5 ع النا مهران او لئاسرب قف
 هل هراتخا امو ,هلئاسر نم اهراتخا ىتلا لوصفلا انمهتو .ةعيدب الوصف اهنم ضرع دقو «راهزألا
 ظ الل وق دينا اوخإ ةلاسو. نم

 .11/6 ىدفصلل ىاولاو 02/١ ناكلخ [0 ص جذوفغألا ىرصحلا ةمجرت ىف رظنا 0(

 نباو 154/5 ءايدألا مجعمو 084/46 ةريخذلاو



 ضر

 باجح ةولخلا تعفرو ءانفراعت امل انفشاكتو .تاوننلا تنزاوتو .تافصلا تيراقت دق»
 سابتلالا هدمو رابتخالاوا ٍناحتمالا لوط حم انكو ,ماتتك الا ماثل ةطلخ لا تلو .باجتحالا

 ضراعم َض م زرتتو ع دانزلا داقنا مونت عجل ا ا 0 عنقن ب رايتخالاو

 ظ لإ نآلا 0 .موتكلا ٌبحملا ظفللا سلتخا اى :نامزلا تنانكس ىف .:نايبلا كاك رع سلتخنو
 اننيدمل دق دإ .«فشاكتنو ,فطالتن لاعتو ,ضيرمتلا نود حيحصتلاو .ضي رعتلا نود حيرصتلا

 .«نامزلا نم نامألا بوت

 رك تاز اسهسلاو ةريغألا ىوطنللا 3: تاقابظلا للان ,ةلابسرلا قا ةردقك كانساتملاو
 01 ام لا ب ا ل ل رطل

 :لوقي بتاك ةباتكب ةداشإلا ىف لصف .نمو .رثنلا ىف اهنم رثكي اضيأ ناك لب .قيشر

 كداب رخفلا ءادرل اًررطم  هِقتحارب ىلعألا ملقلا اَدَب اذإ»

 مَع ٌريغ مهفلل اهظحل رئاصب ىف ضيبأ راصبألا ىف دوسا .ام تيأر

 مستبم رغث نع اهراون رتفاو اهترهز ىشو ترطخ ةضورك

 نم تيهتشا ام تبنتجاف .2'اهّيِلَوو ('اهّييش ري تجهتباو ءاهّيلحو اهلّلُح ىف تجّربتو
 اهِدرَو دودخ تمشلو ."”!اهراهيو اهّيريِخ نم تيأر ام تيلتجاو 2" اهرارعو 58

 ,هتجهب مايألا 000 قلَحَت الام تطقتلاو .'”'اهناذوحو اهحاقأ روغت تفشرو 1 "اهتاسوس

 رطا 0 لا رهزو .راصبألاو عامسألاب 5 "رون نم .هتّدج 1 وعألا ريغت 07
 مل .عارتخا تناجعو ,عادبإ بئارغ نم .فصولا تون اهيقوق للا كعك ,راكفألاو

 .« عامسألا (4)اهعرتفت

 .هرخف ءادر اهملظ وأ اهداوسب ٌرّرطت بتاكلا اذه ةباتك روطسف تاراعتسالاب ءىلم لصفلاو
 ”.اهراول ووقت لع :تامسلا الالتتو ءاهرهز ىقوي اهتاضغا ليات ةضوري ةتاباتك هينشأ امو

 هل اهدرو ودك لع تكا اعاكو ةتاملك اهراهزاب اروضنت اليوط ةضورلا كفو. .ىقفز

 .رطملا دعي رطملا :ىلولا .رطملا لوأ :ىمسولا )١(

 :ةحئارلا ةبيط تاتابن :رارعلاو ىمازخلا (؟)

 اهو ضيبأ رهز :راهبلاو ءرفصأ رهز :ىريخلا (')
 .نأ رطع

 :ظع تادح تاولألا هدفت رهز ةنسوسلا (5)

 و

 ءرغثلا هبشي رطع رهز :ناوحقأ عمج حاقأ )6(

 .ةحئارلا بيط هرهز ىبشع تابن :نادوحلاو

 .رهز :رون (10)

 .اهيلع دوعتت :اهعرتفت (4)



 م١

 اهرسم هةقيعلا نوراكف او كالا ]لهم راك |زرقنت رهو وعد تطقيب لظو فسم ارنا وعنق روق لمخو
 :ءاجطلا ىف عذقم لصف نم ىرصحلا لوقيو .فصولا توفي ايف فرطلا

 مهفو : ساج عبط وذ .سحلا ميدع ةحيرقلا ًئدص .سفنلا ميقس رطاخلا ليلك وه»

 ,باذكلاو ّقلملا لمعتساو «باحصلا له نيعألا رخو ءناسلاب نسلالا 1 و . ساق
 .عذلت همئاغ مئامس نم نيبو . 5 فل نعل ءىلمو ءانير هبلق ىشح دق ٠ .لفاغتم لهاج نيب وهف ظ

 نأو ,هتيشاغ لماح ىرسك ن 3 هيلإ ليخف ,ربكلا ةرمحخ هتركسأ دق ..عسلت هدياكم براقعو

 .«هتاياد ىدحإ 506 ,هتمفن ليكو نوراق ]

 00000 ائيش ىرصحلا هيف كرتي مل ذإ .ماليإلا ديدش ّيعدلا ىلاعتملا بيدألا اذه 3
 لاعلاو: نيكل اي ةنضووب ءاقب وق هو نأ هيرو ان اك ري تلعن سو لإ قلك وا فقدوا عبط وأ نسحب

 وراق ناو ةتيشاع هئارو نم ىولمص نذل ههعنم مم نسرفلا فلم مع ريمك نأ لاخلا نش

 هل ركذي ىضمو .هنضاوح نم نميلا ةكلم سيقلب نأو .هتقفن ىلع ليكو روهشملا زونكلا بحاص

 .هبناجي اًروكذم ائيش اوسيل اريهزو ةغبانلاو سيقلا أرما رابكلا ةيلهاجلا ءارعش لاخي هنأ
 نم تمدق ايف لعلو .ةيلزهلا هتلاسر ىف اهب ءاضتسا نوديز نبا نأ انط نظنو ةليوط ةلاسرلاو
 0” اع لل ها ا ا هذه

 2 سما

 نودلخ ")نبا

 سنوتب دلو ءىسنوتلا ىمرضحلا نودلخ نب دمحم نب نمحرلا دبع ديز وبأ نيدلا ىلو وه
 نأ دعبو :لاَرب نب هللا دبع ىبأ ىلع ميظعلا نآرقلا أرق عفيأ اذإ ىتح م1737١/هالال؟ ةنس
 هيلع. نطوضو اة سعلا كحا بوق ةءارقبو ةروهشملا عبسلا تاءارقلاب هيلع هأرق هرهظتسا
 . ىف ليهسستلا باتكو ربلا دبع نبال أطوملا ثيداحأل ىصقتلا باتكو تاءارقلا ىف نيتيبطاشلا
 هدلاو ىلع ةيب رعلا ةعانص ملعت كلذ لالخ ىو ءةقفلا قف بحاحلا نبا رضتخمو كلام نيأل وحنلا

 باتكو .نودلخ نبا ىف ةيمالسالا فراعملا ةرئادو .ظيلغ :ساج )١(

 (ةرهاقلا عبط) ىركفلا هثارتو هتايح :نودلخ نبا 2 .ءابذك :انيم .اسند :انير (؟)

 :٠. 1437 ةنس رياني ىف نودلخ نبا ناجرهم لامعأو 2٠ فيرعتلا :هباتك نودلخ نبا ةمحرت ىف رظنا (6)

 عطاسل نودلخ نبا ةمدقم نع تاساردو ةرهاقلاب ح١ هملقب هتريس وهو ءاقرشو ابرغ هتلحرو نودلخ نباب

 نودلخ نب نمحرلا ديعو (ةرهاقلا عبط) ىرصحلا 2 عساتلا نرقلا لهأل عماللا ءوضلاو (ةرهاقلا عبط)
 (ةرهاقلا عبط) ىناو دحاولا دبع ىلع روتكدلل 156/7 ةيسدتسلا :للخلاو 525/5 :ىواكسملل

 .8١5ص ىسنوتلا بدألا خيرات لمحو ةمجرت نيسح هطل ةيعامتجالا نودلخ نبا ةفسلفو
 اهدعياموم 2١0/5 كيفشتربو نانع هللا دبع دمحم



 ف

 رحب نب هللا دبع ىبأ سنوتب بدألاو ةيبرعلا مامإ ىلعو «ىلازرزلاو ىرئاصحلا نيخيشلا ىلعو

 7 ىب رهجو ةسامنلا باتكو هدا ةتسلا راعشألا باتك ظفحف ربا ظفحب هيلع راضاوب

 مهعم 0 نع < قفل داو .ةماع ا هذ اخاو اطول باتكو 8 حيحص هيلع عجتستو 1

 ىفو ,هيلع هقفتو ةنودملا رصتخمو ىعداربلل بيذهتلا باتك هيلع أرق ريصقلا نب دمحم مساقلا وبا

 كلم الو .ًأطوملا باتك عمس هيلعو .مالسلا دبع نب دمحم مامإلا سلجم رضحي ناك ل لالخ
 ءالع نم ةريبك ةعامج هعم رضحأ م48١/ها/48 ةنس سنوت ىنيرملا نسحلا وبأ ناطلسلا

 نبا ذيملت ىناسملتلا ىلبألا هللا دبع ىبأ خيشلا نم ةصاخبو .مهب عفتناو مهيلإ عمتساف .ساف
 .ةيميلعتلاو ةيمكحلا نونفلا رئاسو قطنملاو نيلصألا ذخأ هنعو ,ىشكارملا ءانبلا

 اهمهتلي لب مولعلا ليصحت ىلع بكي - أشن ذنم - ناك نودلخ نبا نأ كلذ نم حضاوو

 دعب ةلواللاب:ديتسملا نيكا رفات قب دمحم ابا لمح ا هسنادح لتعم اني رضاعمدبلا تفل دقو ءاماهتلا
 نع ةمالعلا ةباتكل م175١ة/ها/49 ةنس هيعدتسي سنوت نع ىنيرملا نسحلا ىبأ ناطلسلا ليحر
 ةلمسبلا نيب ظيلغ ملقب «هتل ركشلاو هلل دمحلا» ةملك عضو ىهو قحسإ ىبأ ىصفحلا ةفيلخلا
 نانع وبأ ىنيرملا ناطلسلا هاعدتسا م11 01ه 0” ةنس ىفو .ةبتاكم وأ ةبطاخم نم اهدعب امو

 م11 0 ا/اها/ 1 ةنس هيلإ دهعو .هيلع هتدافو مركأف .هابلو .هتلود لاجر كلس ىف مظتنيل سراف

 اودقباو ةاطلسلا تقع ةناكملا هده هلوح نم ضعب هيلع سفنو .هيدي نيب عيقوتلاو ةباتكلاب

 ةنس ىفوت ىتح هلقتعم ىف لظو م١٠ 0//هاله8 ةنس ناطلسلا هلقتعاف هيلع نوسدي

 رسلا ةباتك هالوو ملاس 6 ناطلسلاب قحلو .هتافو دعب هتيرح هيلإ تدرو ماه ة/ه ا

 اهئاطلس هب ىفتحاو سلدنألاب ةطانرغ ىلإ هدعب لخدو م1717١/هال54 ةنس ىفوت ىتح ءاشنإلاو

 ناطلسلا هلسرأو ءريزولا نيبو هنيب ةلصلا تقثوتو .بيطخلا نب نيدلا ناسل هريزوو رمحألا نبا
 لهأ ذخأ ام ناعرسو هترافس ىف حجنو .ةلاتشق كلم ىلإ ةرافس ىف م784١/هال50 ةنس

 تناكو .هيف هدهَع نكي مل ضابقنالا نم ائيش هنم سحأو .هيلع بيطخلا نبا نودسفي تاياعسلا
 ةطانرغ ةرداغم ىلع ممصف ,هيعدتسي ةياجب بحاص هللا دبع ىبأ ريمألا نم بتك هيلع تدرو دق
 ,هيلع علخو د متلود لاجرو اهريمأ لفتحاو .ةياجب ىلإ م ةئس رخبلا نبكرو

 هوا هفلخو 0 .؛بالطلل نر .عماجلا ةباطخ هيلإ دلما ,همكح ريبدت ىف هب نيعتسي داو

 رتاوملا ق::ناسلت نحام ورع ىلأ ناطلسلا نم باتك هءاجو .هدض رثكت تاياعسلاب داو ظ

 . ةنس ىتح هدنع لظو ءهاّيلف .هتباجحلا - ةركُسُي ةنيدمب وهو - هيعدتسي م1148/ها/14 ةنس
 ىفوت هنأ ريغ .هيلإ لحتراو .هعم لمعيل زيزعلادبع ىنيرملا ناطلسلا هاعدتسا ذإ م1777١/هالال:

 نم هدض كاحت سئاسدب ٌسحأو ءاميرك ءاقل ىزاغ نب ركب وبأ ريزولا هيقلو .هيلع همودق لبيق



 للام

 ' ةلودلا لهأ ذخأ ام ناعرسو ةيناثلا هتلحر م170/هالال١ ةنس ةطانرغ ىلإ لحرف ءهلوح

 نم ةبير سحأو اهيلإ داعو ,ناسملت ىلإ هتداعإ ىلع هنوئحيو اهناطلس دنع هدض نوسدي سافب
 م دالوأ ءايحأ ىلإ هجتاو ناسملت نم جرخف .ةينيرملا ةلودلا عم هلمعو هل هكرتل اهناطلس ومح ىبأ
 نبا ةعلقب هلهأ عم اهيف لزن ,ماوعأ ةعبرأ هترسأ عم مهنيب ثكمو .هومركأف ةيدابلا ىف فيرع
 .هتمدقمو ربعلا هباتك لوصأ عضول هيف ىلتخا ءارصق اهيف هونكسأو دشار ىنب لبج ىف ةمالس
 4 اي صسلا سرت ى ةيضقملا ةلوزلا تايكم قءنكلا ثاهمأ ةنلاطم.لا ماتضدنا سحاو
 .اهناطلس ةسوس ىف ىقلو سنوت ديري م1771/ها/١٠8 ةنس ىف لحتراو اححصمو احقنم هخيرات

 ىلا: هنف لا داعو .اهيلإ هزهجف .هئابآ نكسم سنوت 8 عوجرلا ديري هنآفل نك ذو: ةعقلا
 داعو .فاك بتار عم اميرك الزنم هل ءىيهب نأ اهيف هبئان رمأ دق ناطلسلا ناكو .هنم جرد
 ةلمكت ىلع بابكإلا هيلإ بلطو .ةلودلا نوئش ىف هريشتسي ذخأو ,هتمصاع ىلإ ىصفحلا ناطلسلا

 ناطلملا ةيغ يكتب امس ندعو فقس هني ةريزكلا ةيصفخلا ةلارخلا يدهاو هلفك او ردضزات

 م1181/ه1786 ةنس ةيردنكسإلا ىلإ رحبلا بكرو جحلاب اللعتم سنوت ةرداغم ررقف ىصفحلا
 ,رهزألا عماجلاب سيردتلل بصتناف .هيلإ عامتسالا نوديري اهبالط هيلع لاهناو ةرهاقلا لخدو

 ةقورأ ىف عستتت هترهشا تذكاو ءبجاحلا نبا ىكلاملا ىرصملا مامإلل لوصأللا باتك مهل أرقي
 ةهراملا قنسيردتلا هةلؤو تقارب رفوو هس اف: وقرب ىكولمملا ناظلسلا نقلت رمألاو:ءالعلا
 نأ نودلخ نبا هنم سمتلاو .رصمب ةيكلاملا ءاهقفلا سرادم مهأ ورمع عماج راوجب ةيحمقلا

 ريغ ,اهلسرأو ءارحب هت رسأ هيلإ لسري نأ اهيف هوجري ةلاسر سنوتب ىصفحلا ةفيلخلا ىلإ لسري

 اند نزحوا انوفا ناك نين كوب ةيفسلا فقررت قف هلهأ نم اًدحأ ىري نأ هل بتكي مل هنأ
 ىف هسيردت ىلإ ةفاضإلاب م1 درا هن ةيكلالا ةاقمقلا اق هذلف قوق ع واكو ا ديد
 ةلخأ قاد اضمن كلذ: ين اور قلو لها تو هير وحلا ملظأو هيلع بغشلا رثكو ةيحمقلا ةسردملا
 لظو ,سيردتلاو ةدابعلل صولخلاو ءاضقلا بصنم نم جورخلا مزتعاف ,هعزج مظعو .هدلوو
 دعب ثكمو .م1787/ها/87 ةنس بصنملا اذه نم هالخأ هتبغر قوقرب فرع اذإ ىتح ءاددرتم
 هجوتو .هيلإ ةرهاقلا هوجوو ءالعلاو بالطلا ددرت نم زعو ةعفر لاح ىف نيتنس وحن هنم هلزع

 سانلا ةبحمب افوفحم ةرهاقلا ىلإ داعو كسنلا ىضقف م178//ه184 ةنس جحلا ةضيرف ءادأ ىلإ
 ىف هنع فرصو م٠114 ١ ةنس ىف ةيناث ءاضقلا دلع نأ ناطلسلا كار نأ ىلإ هل مهتلجتو

 جرف مزهو .ىراتتلا هراصعإو كنل روميت ءاقلل جرف ناطلسلا عم جرخ نأ ثبلي ملو .817 ةنسا

 ميلست ىف هعم ضوافتلاو ك كنل روميت ءاقلل دفو 0 نودلخ نبا جرخحو قشمد نم برقلاب هشيجو

 . روميت شيج قاي.ناك امو: يلشلاو ببنلا نم اهيدفي نأ هب عاطتسا يو اظعو هظعوو 0

 ' ةرهاقلا ىلإ نودلخ نبا داعو .كنل روميتو جرف ناطلسلا نيب حلص دقعو .عئاظفلا نم كنل
 اين كن اورق اكل دفلك وتر واسال 1 :ناضقلا ىلإ عاروةفلاو ران اقسا» .
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 ىف - ضاق وهو - هبر ءادن ىبلو م٠١5١ ؛/ه17٠ ةنس ديعأو م7١18١/ه7-8 ةنس فرصو
 .ةيلاتلا ةنسلا

 ظ ربعلا باتك » : هامس ىذلا هخيراتب مويلا ىلإ مهدعب اوءاج نمو هي رصاعم نودلخ نبا رهب دق

 باتكلاو .بتك ةعبس ىف ماسقأ ةثالث وهو «رب ربلاو مجعلاو برعلا مايأ ىف ربخلاو أدتبملا ناويدو

 لوانتت تادلحج ةعبرأ ىف ىناثلا باتكلاو .ريبك دلحجي ىف ةيعامتجالا ةفسلفلا ىف ةمدقم لوألا
 ىف ةجح وهو ءربربلا خيرات نالوانتي نيدلجم ىف ثلاثلا باتكلاو ءقرشملا ىف برعلا رابخأ
 ةمدقم ةباتك .ىلإ هعفد:ىذلا عفادلاو .سلدنألاو ةيلقصو سنوت نع هبتك اهيف اضيأو .مهخيرات

 ةيفارخلاو|ةفئازلا رابخألا نم أر يثك مهطوبق نم هلبق نيخرؤملا دنع هظحال ام هخراتل ةبهسم

 تاعمتجملا مكحت ىتلا ةيداصتقالا نيناوقلل حضاو روصت نود لحنلا نطعبو:ءاؤوهألل مهعوضخو

 ةيعامتجالا رهاوظلا ىلع اهترطيس ىدمو نيناوقلا هذه ىلع مهفقي نأ دارأف .ةيناسنإلا
 روطت سسأ ىلع ال ةيداصتقالا عاضوألا روطت سسأ ىلع خيراتلا رسف كلذبو .ةيسايسلاو
 نارمعلا نع ثدحتي اهلوأ ءباوبأ ةتس ىف ةمدقملاو .نانويلا هروصت اى ةيسايسلا عاضوألا

 .كلذ ىف هلوق نمو ىناسنإلا عامتجالا ةرورضو ىرشبلا

 يأ عيطلاب قدم ناستالا +ملزقت اذه نع ءاكللا نيوز ,ئوو رض قاتلا غامالا نإذ
 هللا نأأ هنايبو «نارمعلا ىنعم وهو .مهحالطصا ىف ةيندملا وه ىذلا عامتجالا نم هل دبال
 هسامتلا ىلإ هادهو .ءاذغلاب الإ اهؤاقبو اهتايح حصت ال ةروص ىلع هبكرو ناسنالا قلخ هناحبس
 ليصحت نع ةرصاق رشبلا نم دحاولا ريق هلا دليم لع رتقلا مدل بكر اهونقت طق
 وقوم ام. لقا هم انطق ولو هةتمةئاضع ةداعدل ةيقوم نيغ هءاذغلا كلذ نم اهكناح

 دحاو لكو ,خبطلاو نجعلاو نحطلا نم ريثك جالعب الإ لصحي الف الثم ةطنحلا نم موي توق
 راجنو دادح نم ةددعتم تاعانصب الإ متت ال تالآو نيعاوم ىلإ جاتحي ةثالثلا لامعألا هذه نم

 رثكأ ىرخأ لامعأ ىلإ هليصحت ىف جاتحي اضيأ وهف جالع ريغ نم اَبَح هلكأي هنأ به .ىروخافو
 دحاو لك جاتحجيو ليسا تذاع نم« ينل جرخي ىذلا سارّدلاو داصحلاو ةعارزلا نم : هذه نم
 وأ هلك كلذب ىقوت نأ ليحتسيو .ريثكب ىلوألا نم رثكأ ة ريق حاضرا ةددعتم تالأآ ىلإ هذه نم

 ءمطو هل توقلا لمشتلا ةتيتحم داك جاو ةريثكلا رّدقلا عامتجا نم بالف دحاولا هر هضعبب

 مهنم دحاو لك جاتحي كلذكو .فاعضأب مهنم رثكأل ةجاحلا نم ةيافكلا ردق نواعتلاب لصحيف

 .«هسنج ءانباب ةناعتسالا ىلإ هسفن نع عافدلا ىف اضيا

 نم مهل دبال ناك نارمعلا مهل متو عمتجملا وأ عامتجالا اذه رشبلل لصح اذإ هنإ لوقيو

 امإ عزاولا ادهو ءملظلاو ناودعلا نم ةيناويحلا مهعابط ىف ال ضعب نع مهضعب عفدي عزاو

 دحاو هب ىتأي هللا دنع نم ضورفم عرشب امإو ,ناطلسلاو ةبلغلا مهيلع هل مهنم دحاوب نوكي
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  مكحلا هل متي ىتح ءهنم لوبقلاو هل ميلستلا عقيل هتياده صاوخ نم هيف هللا عدوي امب زيمتم مهنم
 ىف ةئيبلا ريثأت ىدمو اهميلاقأو ضرألاب نارمعلا نع ثيدحلا ىف ضيفيو .راكنإ ريغ نم مهيف
 قدح الا :قدوا :ناولذلا قدا وتم ناكشلا

 ممألا نأ نايبو ىراضحلا نارمعلاب تانراقم عم ىودبلا نارمعلا لوانتي ىناثلا بابلاو
 ) نم فرتلا ىف سامغنالا نإ لوقيو .ممألا نم ةيشحولا ىف اهغلبي الام ىلع بلغتت ةيشحولا
 عرسي ناطوألا ىلع برعلا بلغت نإو ,بلاغلاب ءادتقالاب ادبأ علوم بولغملا نإو ,كلملا قئاوع
 ,ةماع برعلا ديري هنأ نيثحابلا ضعب نظو .كلملا ةسايس نع سانلا دعبأ مهنإو بارخلاب اهيلإ
 انثدحت نأ قبس نيذلا ميلس ىنبو لاله ىنب لاثمأ نم ةافجلا نيدبتملا بارعألا ديري امنإ وهو
 سماخلا نرقلا ىف ندم ا نم اهريغو ناوريقلا تبرخو ةيقيرفإ ىلإ تمدق ىلا مطويس نعو مهنع

 .ىرجهلا

 نإ ينم فرتلا هيف دنس نسر ةييضعلاب نصح هنأو دقاق ا كلما نع كلاتلا بابلاز
 ثدحتيو ءصاخشألا لثم اًرامعأ ال نإو ةراضحلا ىلإ ةوادبلا نم لقتنت لودلا نإ لوقيو «مرهلا

 باجحلاو ءارزولا نم لودلا مهب نيعتست نمع ثدحتي اى كلملا ىلإ اهلاقتناو ةفالخلا نع
 نإ لوقيو .ءسوكملاو ةيابجلاو بورحلا نعو .شيجلا داوقو ةطرشلا لاجرو باتكلاو لامعلاو

 .ةلودلا لخد نم بيصن ربكأب هتيشاحو وه هدرفت لثملابو ,ةيعرلل ةدسفم ناطلسلا نم ةراجتلا

 مظتني ةلداع ةسايس نم ىرشبلا نارمعلل دبالو ءملظلا لثم نارمعلا بارخب نْدْوي ءىش سيلو
 نإ لوقيو .ندملا عاضوأ ىف هتاعارم بجي امو راصمألاو نادلبلا نع عبارلا بابلاو .هرمأ اهب
 ههوجوو. (ذاصتقالا) :نشاعملا نع نيسانللا قابلاو :هداسفل دعت اهنا نيغ.نارمغلا ةياغ ةراضخلا

 يطوق اهلا نوناق ىلع ريغلا دي نم هيلع ءالشنالاب وكي :نآ اهإو:::هلإ:لوقيز بسنكلا نم
 ادايطصا كلذ ىمسيو هتمرب هذخأو ىشحولا ناويحلا صانتقاب نوكي نأ امإو ةيابجو مر
 هلحن نم لسعلاو هدود نم ريرحلاو ماعنألا نم نبللاك نجادلا ناويحلا جاتن د وانا افاد
 نم وكي نأ انوي ءاحلف وأ عالق كلك ىو. ا هش وأ اناب عرْزلا نم نوكي نأ امإو
 ةيسو رفو ةكايحو ةطايخو اعتب هناك نم عئانصلا ىمستو ةنيعم داوم ىف ةيناسنإلا لامعألا
 لصفبو نات كلذ: سوت" ضاوعدلا اهناذغأو عئاضبلا نيف نو نا هاو ,كلذ لاثمأو

 ىلع دوعي هنإ لوقيو .راكتحالا نم اهيف ثدحي امو اهفاتضاو ةراعتتلا نقر ةحالفلا نع.لوقلا
 : م 56 ,لطابلاب تناقل :لا وما أ عراشلا هربتعا ىذلا وه هنإو .نارسخلاو فلتلاب هبحاص

 اهيف لوقلا لصفيَو بطلا ةعانصو ديلوتلا ةعانص اهنيب نم ركذيو عئانصلا تاهمأ نع ثيدحلا

 ظ .هنمز ىلإ ةيلهاجلا نم هروطتو هتالآو هماغنأو ءانغلا ةعانص ىف هلصفي اك

 .ةراجتلا ىف لدبلا :ضوع عمج ضاوعألا 0(
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 لقعلا نع ثدحتيو .هقرطو ميلعتلاو اهفانصأو مولعلا ىلع روصقم سداسلا بابلاو
 ' نايعيبط ميلعتلاو ٍملعلا نأو بسكلاب ماع تاذلاب لهاج ناسنإلا نأو ءايبنألا مولعو ىبيرجتلا .

 ثيدحلا ىف ضيفيو ,ةراضحلا مظعتو نارمعلا رثكي نيح رثكت امنإ مولعلا نأو ىرشبلا نارمعلا ىف '
 ثيدحلا مولعو تاءارقلاو ريسفتلا نم نآرقلا مولع :ةيمالسإلا مولعلاب ائداب مولعلا فانصأ نع
 ثيدحلاب عستيو .هيف لولحلاو ةدحولا بهاذمو فوصتلا ملعو مالكلا ملعو هلوصأو هقفلا مولعو

 ملعو تايطلإلا ملعو ةحالفلاو بطلاو تايعيبطلاو قطنملاو ةئيطاو باسحلا نم لئاوألا مولع ىف
 : ىبرعلا ناسللا مولع ىلإ لقتنيو .همالعأ رهشأو هخيرات ملع لك ىف اضراع ةفسلفلاو ءايميكلا
 تانثإ ىف رطني هل عوضوم ل هتإ »ل وقيو هيدألا ملعو نايبلا ملعو ةغللا ملعو وحنلا ملع
 روثنملاو موظنملا ىنف ىف ةداجإلا ىهو هترمث ناسللا لهأ دنع هئم دوصقملا امنإو اهيفن وأ هضراوع

 وأ هيام هك داضن لاو رضحلا لها قف ترعلا ةغل نإ لوقيو .مهيحانمو برعلا بيلاسأ ىلع
 .هب ةلقتسم ةيبرع ةيماع ةغل هسفنل دلب لكو رصم لك ذختا ذإ .ىحصفلا رضم ةغلل ةفلاخم

 لاح الاو .تاحع ولاوبةنمال راسنا, ترعلا رامكأو. :رثنلاو: رعشلا ةعافتم نكح كعتتو

 هخيرات ةمدقم ىف نودلخ نبا عضو هلك كلدبو .ايلاوملاك ةثدحتسملا رعشلا نونف نم امهريغو

 ملع هيمسي امك وأ هنيناوقو هدعاوقو هناكرأب عامتجالا ملع ىناسنإلا ركفلا خيرات ىف ةرم لو

 وهو ءنورق ةعبرأ وحنب الإ هدعب هب اونعي ل نيذلا برغلا ءاملع كلذب اقياس ىرشبلا نارمعلا '

 َ ةامزوب ناكم لك قب امن برغل ل اهدحبو. وتل ل دف ىرقنع قب

 باتك نم نعي كلذب وهو .نيفلتخم ماكح نيواودب لمع هنأ نودلخ نبا ةايح نم حضاوو
 ةعوجسم الإ ةيناويد ةلاسر نوبتكي ال ثيحب مهتاباتك ىف عاش دق عجسلا ناكو «نيواودلا

 نأ. ىأرو .ةيعيدبلا تانسحملا عجسلا ىلإ نوفيضي اوناك لب ءبسحف كلذ سيلو ءامات اعجس
 ديمحلا دبع ايكاحم لسرملا بولسألاب بتكي نأو .ةيناويدلا هتباتك نع ةقيرطلا هذه ىحني
 نباي فيرعتلا» :هباتك ىف كلذب حرصيو .ءاغلبلا باتكلا ءامدق نم امهبارضأو ظحاجلاو بتاكلا

 ةباتك ىف [ىنيرملا] ملاس وبأ ناطلسلا ىنلمعتسا امل» :هيف لوقي ذإ ءاقرشو ابرغ هتلحرو نودلخ
 عاجسألا نود لسرملا مالكلاب ىنع ردصي اهرثكأ ناك هتابطاخمل ءاشنإلاو هنع ليسرتلاو هس

 .ذئموي هب تدرفناف ءلسرملا مالكلا فالخب سانلا رثكأ ىلع اهنم ىلاعلا ءافخو اطاحتنا فعضل

 ىف فنعب ةعوجسملا ةيناويدلا ةباتكلا مجاه ةمدقملا ىف هارنو .«ةعانصلا لها نيب اب رغتسم ناكو

 بيلاسأ نو رخأتملا لمعتسا» :لوقيو ءرثنلاو مظنلا ىنف ىلإ مالكلا ماسقنال هدقع ىذلا لصفلا
 ةقيرطلا هذه ىلع اورمتساو ..ةيفقتلا مازتلاو عاجسألا ةرثك نم روثنملا ىف هنيزاومو رعشلا

 تابطاشملا هردا تحور هوسات لينزملا "او:رعهو .ةيناطلتلا تاطاغمللا ف اهنلمعتلاو
 ,مومذمف ىفقملا وحنلا اذه ىلع اهؤارجإ امأو ءلسرتلا اهيف دومحملاو ..هنع ةيناطلسلا
 ىف هقح مالكلا مهئاطعإ نع كلذل مهروصقو مهتنسلأ ىلع ةمجعلا ءاليتسا الإ هيلع مهلمح امو
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 ! عاجسألاب نييزتلا نم ردقلا كلذب هو ربجو « ,لسرملا مالكلا نع |اوزجعف ,لاحلا ىضتقمل هتقباطم ]

 ' ةجاهم ةيناطلسلا تايتاكملا ىف عاجسألا ةمجاهم ىلإ مضي وهو :«(ةسيدبلا (كتانسحملا) باقلألاو
 ىف هدفع ىذلا لصفلا ف ةمحاهملا هذه نك داعو ةويرحاتملا أهنم رثكأ ىلا ةيعيدبلا تان . 1 را

 لهأ ىلع مويلا بلغت تانسحملا كلت نإ لاقو ,مالكلا نم عونصملاو عوبطملل كلذ دعب ةمدقملا

 نم كلذ نودعيو نونفلا هذهب مهفلك نم نورخسي ةغالبلا ىف قاوذألا باحصأو .رصعلا
 :هباتك ىف هركذ ام الإ نودلخ نبال ةيناويد لئاسر انيديأ نيب سيلو هاوس نع روصقلا

 ىنيرملا دمحأ نب نامثع ديعس ىبأ برغملا كلم ىلإ اهب لسرأ ةلاسر ىف لصف نم «فيرعتلا»
 :لوقي هيفو ناخزيكنج ذنم راتتلاو روميت لاوحأب هيف هربخي 2

 .. امدنع ماشلا ىلإ ( جرف رصانلا) ىناطلسلا باكّرلا ةبحص تهجوت طرافلا ماعلا ىف تنك»
 بلح ىلع ىلوتسا وّرمت مهكِلُم عم قارعلاو (فرتصلا ةيشا) مورلا دالب نم هيلإ ططل اة تنعي

 ١ ضهنو ,هنم عنشأ عمسي مل اهب اهيف هركاسع تثاعو ءاعيمج اهبرخو كبلعيو صمحو ةامحو

 لفق مث ءرهش نم اوحن هتلباقم ىف ماقأو قشمد ىلإ قبسو .اهذاقنتسال هركاسع ىف ناطلسلا
 رف يناطلس د فيسسو نيفلسل] :ق عمك رددت اضقو نا رعأ نم ريثكلا فلختو ءرصم ىلإ اعجار

 .ريخب ىنلباقو .هسلجم ترضحو ءقشمد نم هيلإ تجرخف .هؤاقل الإ قعس ولف نع لام

 فرص هت :ةهوارأو:هركابأ ءاعوي نينالثو ةس هدنع تيكاوا ءقشمد لهأل نامألا هنم تيضتقاو

 هنأب لصتت رابخ الاو:مهدالي للا ارخآ عجر مث ..رصم لا تعول .لاح فسح ىلع قغوَو

 فلا تردق نإ تانفعالا هش ال ٍددع ىف موقلاو - (هكلم ةمصاع) ]زك ىهو لف دس نصف

 (تاحاسلا) حاسلا اوآلم ضرألا ف اوميخ نإو ,صقنأ لوقت الو .ريثك ريغف (نويلم) ٍفلأ

 لعاب كتقلاو بيتلاوب ةراقلا مهو .ءاضفلا مهب قاض ةضيرعلا ضرألا ف مهبئاتك تراس نإو

 ىداوب ةداع ىلعو .بجع ةيآ مهتائف نم هنولصحي ام ىلع باذعلا عاونأب مهئالتباو نارمعلا

 .«بارعألا

 نسحمل وأ عجسل فلكت ىأ نود لسرم بولسأب بوتكم - ةلكاشلا هذه ىلع - لصفلاو
 اهب لسرأ ةلاسر ىف حضتي ام وحن ىلع ةيصخشلا هلئاسر ىف بولسألا اذه مدختسي ناكو .ىعيدب
 ةلاسرلا نود دقو .عيدبلاو عجسلاب ةاشوملا هلئاسر ىلع اًدر بيطخلا نب نيدلا ناسل ىلإ
 عجسلا هتلاسر ىف .ىدافت هنإ نودلخ نبا لوقيو «فيرعتلا» :هباتك ىف بيطخلا نبا لئاسرو

 .بيطخلا نبال ةلماجم ىهو .,ةعوجسملا هتالاسر ىف بيطخلا نبا ةلجاسم نع روصقلا ةيشخ
 - باّتكلا اعدو .اعيمج ةيناويدلاو ةيصخشلا لئاسرلا ىف هتاباتك نع عجسلا ّىحن هنأ ةقيقحلاو

 ,ةيب رعلا نادلبلا عيمج ىف هيلإ نوعمتسي ال اولظ مهنأ ريغ هتمدقم ىف - انفلسأ امك - كلذ ىلإ
  عبرلا ىف رصمب ةيعيدبلا تانسحملاو عجسلا نم ةيناويد ريغو ةيناويد تاباتكلا تر رحت نأ ىلإ

 .ةيبرعلا قادلبلا -اهتعبتو. شغب, مسالا :نررقلا نم .نيخآلا
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 ١ لوألا رشسففا ئ

 ] خيراتلاو ةيفارغجلا

 ] ( ةيفارغجلا

 .ىبرغو ىقرش نيرطش ىلإ همسقتف ,طسوتملا رحبلا فصتنم ىف عقت ةريبك ةريزج ةيلقص
 ةثالث هضرع زواجتي داكي ال ىذلا ىنيسم قيضم اهيبف ايلاطيإب ىقرشلا اهيلامش ىقالتي داكيو

 ةئام وحن هضرع غلبيل ىتح سلبارطو سنوت نيبو اهنيب طسوتملا رحبلا عستي اديب . .تارتم وليك
 باضهو تاعفترم لخادلا ىف ىهو .سلبارط مامأ ةضاخقو ديفا ابيرقت رثم وليك نيرشعو

 ةنيدم برغلا ىلإ اهيبونج ىفو .ةنيصح نوكتل ةيلخادلا اهندم تميقأ اهتاعفترم ىلعو «نايدوو
 وحن انلغلغت اذإو .ةحالملل حلصت ال اهيناوم ىبرغلا ىبونجلاو ىبرغلا ٌىطاشلاو ءتنجرج
 ,شنبارط أافرموأ رغث دجنف لامشلا وحن ىضفو .ةعستم ىعارمو اجورم اندجو ىبرغلا لامشلا
 ,ةرادتسالا مات جيلخب ىقتلنو ,ىلبج ىرخص لحاس وهو ىلامشلا لحاسلا ىف ابرغ هجتنو
 ىلإ اهتمصاع لازت الو ةيمالسإإلا ةيلقص ةمصاع (22162520) مرلب ةنيدم جيلخ هدعب اناقليو

 ظ ىلع ريسلا ىف رمتسنو ,لوهسلا تضخ نم لهس اناقليو لابجلا رسحنت اهءاروو ,مويلأ

 ىلإ نيهجتم قيس ةنيدم نم ريستو .اهقيطم لع قسم ًاثاقلتا قح لبجلا ىرخضلا لحاسلا
 برق ىتح ىضغو ؛نيمربط ةنيدم وأ رغنب ىقتلنو ىرخص ىليج لحاس ىف ةيلقص ىقرش بونجلا
 ىف انيضم اذإو .لوادجلا ضعب هيف بصيو ءايلمر لحاسلا حبصي ثيح ةيناطق ءانيم وأ رغت
 ْ ىقيزيفلا ىقيرغإلا 0 دلو هبو .نانويلا هأشنأ ىذلا ةسوقرس رغث انيقل بونجلا وحن انهاجتا
 ] .م.ق 5١1١ ةنس لتق اهو «:سديمشرا روهشملا

 رثم ةئامثالتو قالا ةثألث هعافترا غلبيو ,ءلامشلا ىصقأ ىف انتا لبج ةيلقص لابج ىلعأو

 ةيلقص ىف برعلا باتكو (رئازجلا عبط) ىندملا . . نبال ضرألا ةروص ةيلقص ةيفارغج ىف رظنا )١(
 - فراعملا راد عبط) سابع ناسحإ روتكدلل ىف قاتشملا ةهزنو توقايل نادلبلا مجعمو لقوح
 .(ةرهاقلا ف خوملسملا باتكو ىسيردالل قافألا 00

 ظ

 قيفوت دمحأ ذاتسألل ايلاطيإ بولنجو ةيلقص ةري

 ضر



 ضرفإ

 ميحر خيش هنأكو ءادبأ دمخت ال رانب هفوج ىلغي اديب :ىلزأ جلثوأ بيش هتماه للجيو ءابي رقت

 هممح ىطغتو ءامايأ اقنحم اظيغم هممحب ىقلُي لظي ذإ ءفصوت ال هتوسقو .دحاو نأ ىف ساق

 اهنأ نظلا ربكأ ءبرغلا ىلإ قرشلا نم لابج ةلسلس ةريزجلا ىلامش دتمتو .ةبصخ ةقبطب ضرألا

 ءادرج ةيرخص لابج ىهو ءايقيرفإ ىلامش ىف سلطألا لابجو ايلاطيإ ىف نينبألا لابجل دادتما

 ةيسلك ةراجح نم نوكتت ةيجراخلا اهتقبطو .ءءارضخلا تاتاينلا ةنيز نم اهل رظَتْنُي ناك امم ةيراع

 اهمأ نمو بونجلا بوص ردحنت ,ةيعرف لابج ضعب نوكتت اهنمو .عيفرلا ماخّرلا عاونأ ضعبو
 .تنجرج ةنيدم وحن هجتت ىتلا لابجلاو ,ةريزجلا طسو ةنايرصق ةنيدم اهقوف تئشنأ ىتلا لابجلا

 ةمهم ةيعيبط ةورث نوكي كلذ لكو ,صجلاو ىندعملا حلملاو ماخرلاو فزخلاب ةينغ لابجلا هذهو

 .مرلبو ةيناطق لوحو تنجرج برق تيربكلا دجويو .ةيلقصل

 ةيلامشلا لابجلا لضفب دربلا سراق سيل اهيف ءاتشلا لصفو . لدتعم هتلمج ىف ةيلقص خانمو

 سقطلا لدتعم فيصلا لصفو ءسرام رهش ىتح ريمفون رهش نم اهيف ٌدتي وهو .هنم اهيمحت ىتلا

 خجنملا لادتعا روصتنل ىفكيو .ةيقترفإ نم اهيتأت ىتلا مومسلا حاير نم هيف اهيلع بهي ام الإ

 .ءاتش ةجرد ١١ نع طبت الو افيص ةجرد ١١ نع عفترت ال مرلب ىف ةرارحلا ةجرد نأ اهيف

 .ىدبألا عيب رلا .دالب تيمس كلذلو

 اهلحاس ىف راطمألا رثكتو ,سورغلاو عورزلا فلتخم اهيف ومنت نأل اهأّيه اهخانم لادتعاو

 اهيلإ لقنو .ةمركلا قيرغإلاو نوتيزلاو حمقلا نويجاطرقلا اهيلإ لقن دقو ىلامشلاو ىبرغلا

 اهيو «لاقتربلاو زوملا اضيأو .راهزألا فلتخمو نيتلاو اا نوميللاو ليخنلا برعلا

 ديص اهلحاوس ىف رثكيو .ريزانخلاو زعاملاو منغلا ناعطق 5 نم ريثكل تأيه افوهس ىف عارم ضعب

 :هقازوتا فلتخم رحبلا

 ميدقلا ؟')ةيراتلا

 دنمو ءاهمسا قتشا هنمو (آ1.65 51كن1هو) لوقيصلا بعش 0000 مدقأ ىف ةيلقص نطوتسا

 تناكف .لامشلاوأ فوتملاوأ قرشلا نم ةازغ اهيلع دفي ذخأ داليملا لبق ةنس فلأ نم رثكأ

 جيرارتاهدعب انو 0 نص ةيليح قجرعلا باكو يباع نع لكم ميدقلا خيراتلا ىف رظنا . )١(

 تاقرو باتك نم ثلاثلا مسقلا ىف ةيمالسإلا ةيلقص مدن: 5:هرنو :ىرامأ ليئاخيمل ةيلقص نعلذب

 ذاتسألل ةيسنوتلا ةيقيرفإب ةيبرعلا ةراضحلا نع 20208 نوملسملا باتكو طوز ذكيدنلستمن طن ونكت

 .اهدعب امو 40/* باهولادبع ىنسح نسح  اىدعب امو 9١ص ايلاطيإ بونجو ةيلقص 00



 نفت
 ىمالسإلا حتفلا لبق الو .ةازغلا ءالؤه ةمواقم اهنكمي ال ةريغص ةريزج اهنأ مكحب مهل عضخت
 انلق اك - اهنكس نم لوأو .هيف نيملسملا لاوحأب ملنس ىنامرون خيرات هدعبو ءميدق خيرات
 ايراجت ابعش - خيراتلا تاحفص ىلع مهتأشن ذنم - نويقينيفلا ناكو ءلوقيصلا بعش - افنآ

 ةيلقص لحاوس اولزن دقو .ةيراجت دعاوق اهيلع هل سسؤيو .طسوتملا رحبلا لحاوس بوجي
 ىف مهنوعبتي 0 0 ,نورق كلذ ىلع تضمو .مرلب ىه ةدعاق اهيلامش ىف مه اوسسأو
 امه داليملا لبق نماثلا نرقلا ىف نيتدعاق هب مهنوسسؤيو ىقرشلا اهلحاس ىلع ءاليتسالا

 ةنيدما 5 0 ىلإ اودعصو .نيتريبك نيتئيده اتلوحت ام ناعرسو ,ةيناطقو ده

 اهعارذ تددمو ةوقلا ف ةدخا ىسنوتلا لامشلا ىف ةجاطرق ةلود تناك ءانثألا هذه ىو ٠ وسم

 مازمناو راصتناو رزجو م ىف اههنيب برحلا تلظو قيرغإلا نم اهيلع ىلوتست نأ ديرت ةيلقص ىلإ

 نأ زيغ .داليملا لبق 514 ةنس ةريزجلا ىلع اهتدايس ضرفت نأ ةجاطرق تعاطتسا نأ ىلإ
 اثبعو ,نامورلا نيبو مهنيب ةيتاع بورح تبشن ىتح مهسفنأل اهنوزوحي اوداكي ما نييجاطرقلا
 ,ةينامورلا ةيروطاربمإلا نم اءزج تحبصأو .داليملا لبق 55 ةنس اهورداغف .اهذاقنإ اولواح
 .ىقالخألا داسفلاو نتفلاو روهدتلا نم ىداليملا ثلاثلا نرقلا ذنم امور لهأ فاض اه ايناماو
 . تابرض تحت اهرودب تطقس نأ ثبلت مل نييلامشلا نيريغملا مادقأ تحت امور تطقس الو
 بئارضلاب نرق وحن ةدمل مهوقهرأ دقو «ةيسنوتلا ةيقيرفإ ىلع اولوتسا نيذلا لادناولا
 .قاطت ال دادبتسالاو ملظلاو كسلا قه. اونو مهوقاذأو ,ةحدافلا

 ةريزجلا ىلع ءاليتسإلاب سويرازلب هدئاق فلك ذإ :ةيلقص ناينتسج دهع ىف ةطنزيب عجرتستو
 ادع اميةيلاهنازب تايم نم بلا ودملا ضفاكو ةلاسشلا ةيقيوفا لع لاوتسا اك لانا ولا نم
 اهتاوخأ لثم تملستسا مث ةرتف هتمواقف ةعينم اهراوسأ تناكو ءمه ةيماح اهب ناك دقف ءمرلب

 لادناولا ملظ نم اهصالخل ترشبتساو اهيف ىطنزيبلا شيجلا لوزنب اهعيمج تحرفو .تايلقصلا
 فيولا شلع ةتبو نم وضاح مجاب أو رعش نأ اوثبلي مل مهنأ ريغ ,بئارضلا عمج ىف مهفسعتو

 دقف ,ةحدافلا بئارضلا نم اليقث ائبغ نورق ةثالث لاوط ةطنزيب هالو مهالضأ ا

 ةعانصلا وأ ةراجتلا ىلع ةبيرضو سوءرلا ىلع ةبيرضو كالمألا ىلع ةبيرض مهيلع اوضرف
 ةيطنزيبلا ةلودلا نكت ملو .نيفظوملل ةبيرضو نيحالملل ةبيرضو عافد ةبيرض وأ شيجلل ةبيرضو
 وناليمو امور ةسينك :ةسينكلا اهعم اهينجت تناك دقف ,ةيلقص نم بئارضلا ىنجت ىتلا ىه اهدحو
 هرب لوح ةعزوم ةريثك تاعاطقإ اه ناك ذإ .رفوألا ظحلا لوألا ةسينكلل ناكو ءانقارو
 ناكو .ةسوقرس ىف ىناثلاو مرلب ف امهدحأ ايم اهريدي ناكو ,تنجرجو ةسوقرسو ةيناطقو
 ءانقارو وناليم ىتسينك ءالكو ناك لثملابو ءبئارضلا نم نكمي ام رثكأ عمجي نأ اينم لك مه

 ىلإ لّسْرت تناكو .فيرخلا ىنو عيبرلا ىف حمقلاب نالمحم نالوطسأ ايونس امور ىلإ 00
 ريرحلاو ةغوبدملا دولجلاو تاوارضنلاو هكاوفلاو حمقلا نم ريطانقلا تائمب ةلمحم نفس انقار



 م

 ةرم ةروكذملا سئانكلا ءالكو بئارضلا عمجيو ءاقرع ببصتي ىلقصلا حالفلاو ,ةيفوصلا داوملاو

 نإ لص د كلذ ناك قيامور كنار .قافشإ وأ ةمحر نود «ةرم ةيطنزيبلا ةلودلا ءالكو اهعمجيو

 دونجلاو مئارجلا ىفرتقمو نيبنذملا نم مهيفنت تناك نم مهيلإ تفاضأو .ديبعلا نم ريثكب ةيلقص

 لوقي اك - ىطنزيبلا دهعلا 0 فاعضإ ىلع لمع كلذ لكو .نيدرمتملا

 .ةيقب هنم اهيف قبي ملو ةيناسنإلا ةماركلاب روعشلا اهيف قهزأو - ىرامأ

 ظ ةيبلغألا ةلودلا دهعو ىبرعلا ""حتفلا

 نوحتفي برعلاب اذإ سعإلاو قيضلاو كنضلا هعم قبطيو ةيلقص ىلع قبطي مالظلا اذه امنيب

 نا اعيبط فاكر هعردلا دذلي عيب لع قول وسو ةلقعل :ةيجاولا ةيسوتلا :ةيقيسنفا زانق

 ىف ةيب رحلا مهتطخل اعبتو ءاهريغو ةيلقص :هرزج ىلعو طسوتملا رحبلا ىلع ةرطيسلا ىف اوركفي

 ىلإ ةيعالطتسا ةلمح م 0”5/ه غ0 ةنس نولسري مهارن اهوزغ لبق دالبلا لاوحأ ىلع فرعتلا

 ةيسنوتلا ةيقيرقإا لإ فاغ ةيبونحلا اهلج/اون_ لك هفاردتا كفوو.« سيفا نب هللا دبع ةدايقب ةيلقص

 نا رس ني نشوب يراضألا ىسوأ :ىبب دما هداف لنا دي رع :تذلعم لل عي كلش

 نب ةبقع ديفح ةديبع نأ نب بيبح مالك ءمه ةنس تالمحلا كلت ىف اعيمج مهعبتو :ىبلكلا

 ةيسنوتلا ةيقيرفإ ىف لاوحألا بارطضال اعيرس ةدوعلا ىلإ رطضاو .ناوريقلا سسؤم عفان
 هحلاص ىتح اهب لتاقو ةينادرس مث ةيلقص هدعب ازغ نمحرلا دبع هنبا نإ ىراذع نبا لوقيو

 ىبرعلا وزغلا باسح بسحت نأ ىلإ ةيطنزيبلا ةلودلا تهّبن ةركبملا تالمحلا هذهو .اهلهأ

 داتعلاب اهنوصحو اهعالقو اهندمو أاهروغت ىلتع ةيب رح 5 ىلإ ةيلقص تلاحأف .ءىجافملا

 .رفاولا ىبرحلا

 ْ 585 هترمأف ,ةيلقص 0 نيطنطسق ع راث ىميف ةيبرعلا رداصملا هيمستو (5نصط ءصقسك) 03

 )١( ةريزج ىف نوملسملاو ةيقيرفإب ةيبرعلا ةراضحلا برغملا نايبلا ىبلغألا دهعلاو حتفلا ىف رظنا '

 .سابع ناسحإ روتكدلل ةيلقص ىف برعلاو نبال سنؤملاو بيطخلا نبال مالعأالا لامعاو.

 نع تاقرو باتك نم ثلاثلا ءزجلاو رانيد ىبا
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 ةدايز ريمألاب دجنتسي نأ ىأرف ءرمألا كلذب ىميف ملعو .هبيذعتو هيلع ضبقلاب ةينيطنطسقلا
 ىأر ذإ هللا ةدايز هيلإ باجتساو ,هتموكحو قيرطبلا دض ةةيسنوتلا ةيقيرفإ مكاح ىبلغألا هللا
 ١ نأ هتسايكب ىأرو ءاهحتفل اشيج اعيرس ٌدعأف ,ةيلقص ىلع ءاليتسالل ضوعت ال ةصرف كلذ ىف
 .ناوريقلاب ةيكلاملا ءاهقف خيشو ىضاقلا تارفلا نب دسأ ىلإ هتدايق دنسي

 نم لوألا عيبر فصينم ىف ةسوس ءانيم نم تارفلا نب دسأ ةدايقب ىبلغألا لوطسألا علقأو
 ' ةيلقص لحاس ىلع مايأ ةثالث دعب ىسرأو ءلتاقم فالآ ةرشع لمحي ناكو م877/ه1١17؟ ةنس

 ندملا ضعب ىلع ءاليتسالا ريصق تقو ىف اوعاطتساو .ىبرغلا بونجلا ىف رزام ةنيدم دنع

 وحن يطاق ةسوق رد ةكيدنت ورضا طن. ىف علا :لخاجلا ىلإ: [ويدقتو نكي تملا ةوضاللاو
 هسفنب راصحلا رشابي دما ناكو .. ةينبرفإ نم نم مهيلإ ديدج ددمب اوززعتو ,اهيلإ رثم وليك ىتئام

 عاد بلف ةميظنلا هتايحب قدرا ىرعلا دنحلا :فولخ نيب ضم. رفشاو ةنيدملا لك ىيضيو
 شيجلا ةدايق ىلع هفلخو .ةسوقرس راوسأ تحت نفدو م78/ه7١17 ةنس ىناثلا عيبر ىف هبر

 لتتم داو .رزام ىلإ ةفاضالاب بونجلا ىف تنجرج ىلع ىلوتساو ,ىراوحلا ىبَأ نب دمحم

 :ةلضفا | كاراقلا يبست هيدنك نابع ايتاضأ لق ةليللا ”مكتاكو ةناعرسل ةنيدم لع موجهلل

 هللا ليبس ىف داهجلا نم هل مهسفنأ اورذن ام نأ ريغ ,ةيقيرفإ ىلإ باحسنالا ىلع تكشوأو

 ىلإ مهرزأ ٌدشيو مهسوفن نم سأيلا درطي ناك تناقل نب دسأ خيشلا ةيار تحت مالسإلا رشنو

 لوطسا نمو. ةيقي فا قف ودفن دف مهدفر ذإ مهسوفن ألم نأ :لهألا .تبلي مو .دح كيفن |

 ىبأ نب دمحم مدنا ىفوتو .مهديؤي ءاجف ءمهتلمحب عمس نيسلدنآلا .نتانهاحملا ناضرشل

 نب ريهز وه اًديدج ادئاق ىبلغألا هللا ةدايز ريمألا مهيلإ لسرأف م١87/ه١7 ةنس ىراوجلا

 قو ءاهيلع قالا قطو اريعوتارب اهرضاحو مرلب وزغو لامثتلا لإ 'هاضألا لغ ممصق م
 ىلع راصحلا قييضت ىف ةدش دادزي لازامو م874/ه19١7 ةنس ىنيسام ىلع ىلوتسا كلذ ءانثأ

 شيجخامأ ةحوتفم ةنيدملا نيكرات ءاربو ارحب اهورداغف مورلا اهنم سايتشا تالا مرلب

 شيجلا دجي ملف راصحلا لبق افلأ نوعبس اهب ناكو مى ه/ه١٠١ ةنس بجر ىف اهلخدف نيملسملا
 ىف مهمكحل ةمصاع كانه نوملسملا اهذختاو .هخيرات ىف ريثألا نبا لوقي اك فالآ ةثالث ىوس اهب

 اب روصقلا ديوقت قا رلخ 14 ,مهدعي نمل كلذك تلظو .مهلبق نمل ةمصاع تناك امك ةريزجلا

 تين اهلع | :5 شاغل رهو ال وع قتا دكار ان قاوسألا ةعاقاو قداققلاو :كتاماسملاو نيضاسملاو

 .ايروأ ىف ىطسولا نورقلا تاملظ ىلإ هرون تاعاعشإ

 وبأ هدعب ةيلقص ىلوو مم دره ةنس فوع نب ريهز ميظعلا دهاجملا دئاقلا اذه ىفوتو

 ريغ نييطنزيبلا نفس لزانو ةيرحبلا برحلاب متهاو بلغألا نب هللا دبع نب ميهاربإ بلغألا

 2. تناك ةعمس ىلقصلا ىمالسإلا لوطسألل تحبصأ كلذبو ءاطح اهمطح لب ءاهيلع رصتناو ةرم .
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 ايلاطيإ َبّوَص هجتت نيدهاجملا نيملسملا حماطم تناكو .ءادعألا بولق ىف عزفلاو بعرلا لخدت

 دنجلا اهب لزنف ايلاطيإ ىبونجب ةّيِرَوَلَق بوص هب لسرأ الوطسأ زهجف ىنيسم نم اهرايد ةبيرقلا
 م0 ١/اه777 ةنس بلغألا وبأ ىفوتيو .م858/ه71 ةنس وبلا رهن ىلإ اولصوو نوملسملا
 اهب ميقيو .م01/ه159 ةنس ةّيرولق وزغل الوطسأ زهجيو لضفلا نب سابعلا ةيلقص ىلوتيو
 نوصحلا حتفي ذخاو 547 ةنس اهداعاف هيلع مورلا نم نوعب ىنيسم تجرخو .تايماحلا ضعب

 ,ةنسلا سفن ىف لامشلاب رحبلا ىلع (ىدولفش) دولفج حتفو ,رخآلا دف .كخاولا لخادلا ىف ف

 داهج دعب م6 ماه" غغ ةنس تملستساو .ةريزجلا طسو ىف ةعينملا .ةنايرصق ىلع راصحلا ددشو

 ةلالد كلذ ىف لعلو .ةعمجلا هيف بطخو | لو ءادجسم وت اهيف سابعلا ىنبو .فينع

 اموصو تنم ورع نودعي اوناك نيلشملا اهذوتنوب ةيلقَض ىف حوتفلا داوق نأ ىلع ةحضاو

 ال طسأ تلسرأف ةطنزيب ةنصحملا ةريبكلا ةنايرصق ةنيدل حا جعزأو .هللا ليبس ىف اداهج

 ىلقصلا ىمالسإلا لوطسألا هن ىقتلاو «ةسوقرتس» نا :نوملاو :لاعرلا نم اريك اديس. لمع

 نفس نم ةئام ىلع ىلوتساو .ىمالسإلا لوطسألا اهيف رصتنا ةفينع ةكرعم اهنيب تبشنو
 نم دهشتسي مل نيملسملا نإ ريثألا نبا لوقيو .رارفلاب نوقابلا ذالو ,ىطنزيبلا لوطسألا
 لوطسأ اوأر نيح اوثبلي مل نييطنزيبلا دونجلا نأكو ,ةثالث ىوس ةيرحبلا ةكرعملا هذه ىف مهدونج
 .نيمزهنم ةكرعملا نم اورفو مهنفسو مهحالس اوقلأ نأ السلا :ةدوتحو. نيملسملا

 نايفس نب ةجافخ اهالوتيو م877/ه"7 21ةنس هبر ءادن 9 نأ دهاجملا دئاقلا اذه ثبلي ملو

 نموبط لها ناكر بوتحا" لا ةريقحلا ىقرش ىف 5 ةنيدم لتحو م117/ه1148 ةنس

 ىلإ اوبلطو لاتقلا مهايعأ نأ دعب ملسلا ىلإ اوحنجي نأ اوأرو ءاتيمتسم الازن نيملسملا نولزاني
 رمو ,هتجوز هسأر ىلعو مهضوافي ادفو مهيلإ لسرأف حلصلل ادفو مهيلإ لسري نأ ةجافخ دئاقلا

 اه ناك ام ىدمو اهتمارك ىلع ظفاحت ةيسنوتلا ةأرملا تناك دح ىأ ىلإ ةيسنوتلا ةيقيرفإ ىف انب

 ةرافسلا ىلوتت مهئاسن ىدحإ هذهو .ناوريقلا ريغو ناوريقلاب نييسنوتلا سوفن ىف ةلزنم نم

 ,ةيب رع ةريفس لوأ دعت كلذب ىهو .حلصلا طورش عضتل مهئادعأو اهموق نيب ةرم لوأل
 ,ةنيدملا حيتافم اهوملسو .حلصلا طورش نم هتعضو امل اوباجتساو ةوافحب ءادعألا اهلبقتساو

 ئذلا تمم ةدسنلا هدم نب الوءاخلض قوملسلا ايلعتف 'ءايظع اعاعت ةراقسلا ةسعحت كلذيو
 ةطلام ىلع نيملسملا ءاليتسا ىف لضفلا افينع الاضن ةيلقص ىراصن لضاني ناك
 ىلوتساو اهيف ةيمورلا ةيماحلا ىلع ىضقو ءاهزنو اهحتفل الوطسأ زهج هنإف م79/ه700 ةنس

 ةنسلا ةيرادو :ةعرعلا هنعمل اس«تعاشإ ةيسات ةلاخ اهتلزنو . .ةيلقصل ةعبات اهلعجو اهيلع

 ىمالسإلا لوطسألا اههايم ىف هل رهظي دكي لو ءاهدادرتسا ىغبت د هلام ةطرتم تلسواف:

 نأ نود ارارف مم ىلع ولف هيف نم لك بلق ىف عزفلاو بعرلا ىقلأ ىتح ىلقصلا

 اهيلع ىلوتسا نأ ىلإ اماع نيرشعو نيتئام وحن ةيلقصل ةعبات ةطلام تلظو ,ةكرعم اوضوخي .
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 رع كد رح ةقفرح ةسسقات ةنيرخ ةعل مولا لإ اهنلو ةلعنس لع يكاشيلا عم ةايوولا
 ' تكرت امك اهتغل كرتت نأ - ارتلجنإ اهعمو - اهيلع تلوتسا ىتلا لودلا تلواح اثبعو :نمزلا

 تالواحملا هذه لك تءابو ,ةيزيلجنإلا ةغللا وأ ةيلاطيإلا ةغللا اهناكم اهتنسلأ ىف ذختتو مالسإلا

 اهوذختا اذإ اموق ناو ءاهتيويحو ةيب رعلا ةوق ىلع لدي ام ءلشفلاب ةيضاملا ةينامثلا نورقلا ىف

 - ةلواطتم نورق لالخ فيرحتلاو فيحصتلا نم اهيلع لخد امهم - اهنع اولوحتي نأ نكمي ال
 :ةنسلالا ىف: 'اهنازرجع ةيودعو .:اهتسالتنل .ىزرخا :ةعلا لا

 الطب قاكوب«ىبلخألا هنآ فيغ قب هنأ لإ ةيلهجج ةيالونوؤتو تسع هتباوباةجافخم ىوتيو
 (لكو ,ةدجنلا ولت ةدجنلاب اهيلإ لسرت لازت ال ةطنزيب تناكو .ةسوقرس حتف ىلع ممصف امادقم
 7 ,رهشأ ةعست راصحلا رمتساو .دمحأ اهرصاحو .ءرخآ الوطسأ ال اوزهج لوطسأ مه مزهنا

 ديس دل كون هقفاحت اهمحتقا مث م 87ا/ه ؟54 ةنس ناضمر رخاوأ ىلإ مرحملا لئاوأ
 نأ دعبو ,عالقلا طوقسو راوسألا 5 عوجلا نم نيرمألا تقاذ نأ دعب ميلستلا ىلإ ترطضاف

 ةيلقص َىلوو .ىطنزيب ىدنج فالآ ةعبرأ نم رثكأ اهنع نيعفادملا نم هفتح ىقل

 كلملا ةعلق وه مورلل مهم لقعم ىلع ءاضقلا همه لعجف لضفلا نب دج 801 554 ةنس

 برقب ناعمجلا ىقتلاو .مهعجاضم نوضقيو نيملسملا ىلع ةراغإلا نم نورثكي هيف ْنَم ناكو

 مهئادعأل ديدش راحدناو نيملسملل ميظع راصتنا نع تلجناو برحلا سيطو ىمحو لقعملا
 .رصنلا تايار مهسوءر ىلع قفخت ةعلقلا اولخدو فالا ةثالث نع ديزي ام مهنم اولتق ذإ

 ةلينع دك رعم ةيستلا/6 ةنيسنابأ قوباةلظس لعب ذها:هنغيلكا بلع ألا: نر مهلا وبإ لوو

 هيقلو ,ةيلقص ىلإ مخض لوطسأب تلسرأ ةيطنزيبلا ةلودلا نإف .برعلاو مورلا نيب ارحبو ارب
 ةعبس مهنم لتق ذإو ةلئاه مورلا ةثراك تناكو ,ةكرعملا تمدتحاو ىلقصلا ىمالسإلا لوطسألا

 مم ةضرفلا هذه نونلسلا ديفناو رازفلاب ةانحلا هل فيعك نب دالوتفالا ةييفح قرغوب قالا

 اهيف مورلا مهدشحي نمل ابيدأت ايلاطيإ بونج ىف ةيرولق اومجاهو ,ىطنزيبلا لوطسألا ىلع رصنلا
 .نيملسملل اهيف نم ملستسي ل ىتلا نوصحلاو ندملا تايماح دادمال

 لزانتو ةفلكس لاو نا دبع .ةيبا'يلغألا نب فهاربإا ريمألا ىعدبسا قنا اهالق ةضسفر
 . "اذه ا فأن أ ةيقن ىضقي نأ لع ممصو :ةيسن وتلا ةيقي رفإو ناوريقلا ىف مكحلا ناجلوص نع هل

 نا كولا نقيس وما ع ان سس أر فاهزلا  ةيذلع عقرم بوث ىف ةسوس ىلإ هجتاو ٠ .ةيلقص ىف

 قرش نيربط ةيدسوزلل هينار لع واس داتعلاو ةجلسألاب ايوق"ادادغإ دعا نق اكو ,مرلب

 نولسري نولازي ال اوناكو ,ةريزجلا ىف مورلل ةيقاب لازت ال ىتلا زكارملا عنمأ لامشلا ىلإ ةريزجلا

 ىف لذاختلا نم ائيش سحأو .نيقيرفلا نيب ةفينع برحلا ىَحَر ترادو اهمجاهو .تادادمإلاب اهيلإ

 عفترم توصب مهيلع أرقي نأ ائراق رمأو .مهعمجف برحلا سيطو دادتشال هشيج فوفص
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 نم ٌبَصي ران نم ٌبايث مهل تعّطُق اورفك نيذلاف مهبر ىف اومصتخا نامصخ ناذهو : للاعت هلوق

 نا اوفارأ الك قيوم نم عماقم مهو دولجلاو مهنوطب ىف ام هب م مميمجلا مهسوءر قوف
 اولمعوا رشا عدلا لغد هقادزا «قيرملا تادغ اوقرذو همن اوديعأ مغ نم اهنم اوجرخي

 اهيف مهسابلو اًواؤلو بهذ نم زرواسأ نف' اهي ن رع راجألا يعن نم. نرخ تانج تاحلاصلا

 ةرم دكؤي ام كلذ ىف لعلو .«ديمحلا طارص ىلإ اوُدْهو لوقلا نم بيطلا لإ اوذهو ويركب
 نأ فزع .فينحلا هنيد رشنو هللا ليبس ىف اداهج ناك امنإ اهتادلب حتفو ةيلقص وْرغ نأ ىرخأ |

 نيدهاجملل هيف ْدِعأ امو سودرفلا مهمامأ مستراو ةيركلا تايآلا هذه ىلإ دنجلا عمتسا
 نوم تهم ءاقط اس انا زرنا | وهتناف قينحلا هتيدو هنا ءادعأ ىلع اوضقناو ةسامح اوئلتما

 روطاربمإ صئارف تدعتراو .عفادم الو ّيماح الو تا ورألا ةسحقت سلسل شيج مامأ نيمو

 عضي مل مايأ ةعبس دادحلا ةينيطنطسقلا ىف كلخأو نودلخ قباو: نيتآلا نبا كلذ ور انك ةطنذيب
 مورلا لقاعم رخآ ةطمر ةنيدم ىلإ اوت بلغألا نب ميهاربإ راسو .كلملا جات هسأر ىلع اهيف

 فكت مو .لاتق نود اهيلع ىلوتساو اعيرس اهباوبأ هل اوحتفف .نيمربط ىبونج ةريزجلا ىقرش
 ةريزج هبش ىلإ ىيسم نم هدنج عم رحبلا بكر دقف ,تاراصتنالا هذه بلغألا نب ميهاربإ

 راصحلا بصنو .نوصحلا نم ريثك ىلع اهيف ايلوتسم هدنجب اهقرتخاو ,ايلاطيإ ىب ونج ةيرولق

 هب أ اضرم نأ ريغ .راصحلا اهيلع قيضو ةيرولق ىلامش ةعينملا (202568222) ةتنشك ةعلق ىلع

 هنبا هلقن مث مرلب ىلإ هتافر لقنو ,ةعلقلا هذه راوسأ تحت اهئراب ىلإ هحور ملسأف .كلذ ءانثأ ىف
 .ناوريقلا ىلإ سابعلا وبا

 ىف ةيبلغألا ةلودلا هب تضب: ىذلا ديجملا ىخيراتلا رودلا روصي ام تمدق ام لك ىف لعلو
 تفاضأ دقف ءاهدي ىف ةيسنوتلا ةيقي رفإب مكحلا نان نه يتد للك الا ىرعتللا كلاثلا ىوقلا
 ٌدعتو ةيلقصب هللا ليبس ىف دهاجت تلظو .ةطلامو ةيلقص : نيتريبك نيتريزج ةيمالسإلا عاقبلا ىلإ

 ةراشب برحلا كلت تأدبو .قزمم رش هنفس قّزتو هب لكنتو ىطنزيبلا لوطسألا ةلزانمل ليطاسألا

 ىضاقو ةيكلاملا مامإو مالسإلا خيش ةلمحلا دئاق ناك ذإ .مالسالل رشنو داهج برح اهنأو اهزيمت .

 ىتح .ةيبلغألا ةلودلا ءارمأ نم دحاو ريغ داهجلا اذه ىف كرتشي ناكو .تارفلا نب دسأ اهتاضق
 سبلو ناطلسلاو ةرامإلا ّىز بلغألا نب ميها ار لخ تورغلا لع ىهتلرذ نتسعع تكشوأ اذإ..»

 .ايظع ءالب ةيرولقو ةيلقصب داهحجلا ىف لباو هللا ليبس ىف نيدهاجملا داهزلا ٌىز



 مساع 4

 ع

 نييبلكلا نيسحلا ىبأ ىنب دهع - ىديبعلا "'دهعلا
 ىديبعلا دهعلا (أ)

 ىلإ دالبلا تلقتناو 517 ةنس ةيسنوتلا ةيقيرفإو ناوريقلا ىف ةيبلغألا ةلودلا دهع ىهتنا .

 ديدجلا ىعيشلا دهعلا نع نيضار نيب سانلا مسقناو ةيديبعلا ةلودلا دهع وه ديدج دهع

 هريتات كلذ ناك و ةماعلا نيف 537 ناك نمو ةنسلا لهأ ءاهقف مهو دهعلا اذه ىلع نيطخاسو

 نم تاللفنالاو لالقتسالا ةركف كانه ني ريثك سوفن ىف تزرب دل هيلإ فاضناو .ةيلقص ىف

 دانا : قيصو سلا نقلا دك ناك لقفل ناك ةالولا نضعم ناف اهنأو ,ةيقي رفإلا ةيعبتلا

 نا تدأو ضعب عم اهضعب لماوعلا هذه تلعافت دقو .ةورثو لام نم ديري ام لك هنم هسفنل

 ,ةيسنوتلا ةيقيرفإل نييديبعلا مكح نم ىلوألا نيثالثلا تاونسلا ىف ةريثك نتفو بارطضا
 ىعيشلا هقفلا "ىدابمب اهنامكحي ايضاقو ايلاو ةيلقص ىلإ هلاسرإب ىدهملا هللا ديبع عرسأو
 مهيلع اولوو .مهيناثو هتالو لوأ ىلع اوراثو « ةيعيشلا ةيديبعلا ةوعدلا اهيف ارشني نأ نالواحيو

 ةلودلل هءالو نلعي نأ مهيلع طرتشاف ءبهرق نبا هللا ةدايز نبي دمحأ وه ايلاو مهسفنأ نم

 ةيلقض ةراثإ عضي هللاب ردتقملا ةفيلخلا ىلإ لسرأو كلذ اوضتراف ةّينس مهتماع تناكو ,ةيسابعلا

 علخو دوس ةيولأب ردتقملا هيلإ لسرأو .ىمطافلا ىدهملا ةبطخ عطقو هل بطخو .هناطلس تحت

 هيلع راثو .هدئاق لتقو هقرحأف ةطمل ىسرمي كما ىديبعلا ىدهملل ناكو ,بهذ قرط دوس

 هيضاقو هنباو وه ةيلقص لهأ هرسأف سلدنألا ىلإ بورطلا لواحف اهعيمج ةيلقصو تنجرج لهأ

 ةلئص::ةلسباو يهم نبا كر تا تهتناو مهبلصف ٠ 6 ةنس ىدهملا ىلإ مهب ٠ اوثعبو

 لالقتسالا نه نوديرب امن لإ هسف دنع لإ ةجاح ريغ ىف مهنأو انغاقو ايلاو ديما نهوفلطت

 ١. ناكو .دشار ىبا :قيب لاس 2:8 ةنس.ى:وهبلع 06 مهيدؤت ةلمح نييماتكلا نم مهيلإ لسرأف

 اضيأ لب «بسحف دارفألاب ل ليكتملا نم ةهديدش اًروص لتي ذخأف ا املاظو ايتاع اى |

 ,مرلب اهتعبتو «تنج رج هيلع تراثف هتمواقم ف ناعمالا ىلإ ةيلقص لهأب ىدأ ليكنت وهو ,ندملاب .

 ...ى ادفلا ايآو ةيلقضلا ةكملا قريوتلاو للطالا ةنيسلا ىأ قي دهعو ىديبعلا دهغلا قزظنا (1)

 ضايرو«و رسخ رصانل همان رفسو 773 ةنس ثداوح ءاريسلا ةلحلاو ةبلاغألا دهع ىف ةروكذملا عجارملا

 ظ . .ىكلاملل سوفنلا 0>قحسإ نب ليلخو نييديبعلا ءافلخلا ىف رابألا نبال
 آ ةباتكو ىزيرقملل افلخلا رابخأب افنحلا ظاعتاو
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 .هتعاط نع اوجرخ ةيلقص لهأ نإ لوقيو رمألا هيلع لّوهم مئاقلا ىديبعلا ةفيلخلا ىلإ لسرأف
 ةسايس نم ىوكشلاب هولبقتساو ءقحسإ نب ليلخ هدوقي اديدج ادنج 716 ةنس هيلإ لسرأف
 ٠ مدهب هوأر ذإ مهنونظ ٍبِّيخ ام ناعرسو ءرمألا حلصُيو قتفلا قترّيس هنأ نونظي .هشطبو ماس '

 : مساب اهل ايمسم اهنصحيو هحالسو هدنجو هتصاخل ةديدج ةنيدم ىسرملا دنع ىنبيو مرلب راوسأ

 .هب رحل تدعتساو تنجرج هيلع تراثو .اهئانب ىف اديدش اقاهرإ مرلب لهأ قفراَو «ةصلاخلا»

 7717 ةنس ىفو .راصحلا ابهنع كنق ءاتشلا لخدو نها ةينامث اهرصاحو ١1" ةنس اهيلإ راسف

 هب نودجنتسي ةطنزيب روطاربمإ بص رخخ لهأ بتاكو ءرزام ناكسو عالقلا ع هيلع تراث

 ندملا هب رصاحي ذخأ مخض شيجب هّدمأف مئاقلاب ليلخ دجنتساو .ماعطلاو لاجرلاب مهّدمأف
 ىلإ اهلهأ نم ريثك رفو ١19 ةنس ىتح قانخلا اهيلع قّيضو تنجرج رصاحو 7١4 ةنس عالقلاو
 ىلإ حاورألل اقاهرإو |ملظ دادزي لب ءرجدزي الو ىوعري ال وهو مهنم ريثك رصنتو مورلا دالب
 لمحف .ةيقيرفإ ىلإ داع ماوعأ ةعبرأ دعبو .هدعب الو هلبق ال ملسم لاو نم اهب ْعَمسي مل ةجرد
 ,مهبكارم بقثب رمأ رحبلا جاومأ نيبو ءاهئاملعو اهئايعأو ةريزجلا ءاربك نم ةريبك ةعامج هعم

 رشن ليبس ىف اودهاجو ةيلقص اوحتف نيذلا مهئابآل الو مط اًدهع عارم ريغ هيف اعيمج اوقرغف
 هسمطت نأ نكمي ال هنيبج ىف راعو هل ءادوس ةحفصل اهنإو .مهحاورأو مهئامدب اهيف مالسالا

 .مايألا

 نييبلكلا نيسحلا ىبأ ىب دهع (ب)

 ىدزألا فاطع وه اديدج ايلاو قحسإ نب ليلخ دعب ةيلقص ىلع مئاقلا ىديبعلا ةفيلخلا و

 اعيمج تراثو ,مرلب اهتمدقم ىفو ةيلقصلا ندملاب بضغلا حفطو .عمقلاو ملظلا ةسايس ىف رمتساف

 هوجو ىأر عمتجاو ءاهيف عنتماو ةصلاخلا ةعلق ىلإ فاطع أجتلاو ,ةماع ىربك ةروث 7720 ةنس ىف

 نأ هيلإ بلطيو روصنملا ديدجلا ىمطافلا ةفيلخلا ىلإ ٌدفو بهذي نأ ىلع ندملا نم اهريغو مرلب
 نمو هنودب بوعشلا ةايح حلصت ال ىذلا لدعلا نم ةخسار سسأ ىلع ةيلقص ىف مكحلا موقي

 تالماعملا ىف ةيرحلا اضيأو ةنسلا لهأل هتينابزو مكاح ضرعتي الف ةديقعلا ىف ةيرحلا
 نا ارق ءافيصتح نوضتملا ةقيلخلا ناكو ردلاه نضكش .ىأ نم الوب نصنات نأ ىف يضتن الق
 ىضقا ىلإ ةسطاب ةرئاح ةساينس كلاك' قيرابح هالو. نه مل المرأ امو. هلبق نيتفيلخلا ةنبابس

 نم دئاقل اهيلع ةيالولاب دهعو .اهلهأل ءاضرإ ةيلقص ىلع ةيمسالا ةدايسلاب عنقي نأ ىأرو .دح

 حبصأ خيراتلا اذه ذنمو .ىبلكلا نيسحلا ىنأ نب ىلع نب نسحلا وه 757 ةنس هداوق ةريخ

 نأ همكح لوأ ىف فداصتو ءاديشر الداع امكح اهمكحي ذخأو .هترسأ ىف ايثارو ةيلقص مكح
 هناعلغو هنن نم: نزحال ل ويت ذل تح تلقب ماو .هيراوج ىدحإ بصتغا هناملغ نم امالغ
 مرلب ىف همدق تخسر الو .هب اورشبتساو هنم كلذ سانلا ريكاو .تامرحلا ىلع ءادتعالاب هسفن
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 هلوح اوفتلاو سانلا هل نأمطاو .مهاومأ رداصو ىربطلا ىنب نم اهيف ةنتفلا ىربدم ىلع ضبق
 ةريزج هبش نم نويلقصلا هيلع ىلوتسا ام درتسي نأ همكح لوأ ىف ةطنزيب روطاربمإ لواشلو
 ويجر ةنيدع اهب ادجسم ديشو ,الوذخم هباقعأ ىلع هدرف ال ءطسأ كلذل لسراو ولت

 ءادأ ىلع 1216016 هتنرات ةنيدم ىف مورلا ناخاو ءاتيبثتو ال نيملسملا مكحل د (1خءعع10)

 ةفيلخلا ىلإ مهب راسو ةيلقص هوجو نم الجر نيثالث دمحأ هنبا لب ليقو ىلاولا اذه عمجو .ةيزجلا

 بهدملا ىف ةريزجلا لوخدل زمر وهو .ةفيلخلا مهيلع علخو هوعيابو ةيقيرفإب ةيدهملا ىف ئديبعلا

 لدي دق امم ءاديدش امذ نييلقصلا مذي - نييمطافلا ةاعد نم وهو - لقوح نبا ىرنو .ىديبعلا

 .بهذملا اذه قنتعت مل اهيف ةماعلا نأ ىلع

 ريبدتلاو مكحلا ىف هكراشي ناكو .دمحأ هنبا ةيلقص مكح ىف هفلخيو 8١" ةنس نسحلا ىنوتيو
 رحبلا بكرو ءاهعجرتساف ةلودلا ىلع تجرخ دق ةطمر تناكو ةديشرلا ةلداعلا هتسايس عبتاف .

 ,زعملا ىلإ مورلا نم ريبك ددع عم هب لسرأو هدئاق رسأو ةطنزيب لوطسأ قرحأو ةيرولق ىلإ

 بلطي ادفو زعملا ىلإ تلسرأف تاليحتسملا ىدحإ نم حبصأ ةيلقص ىف اهلمأ نأب ةطنزيب ترعشو
 نيملسملا ءالخإ لباقم ىف .هل ةريزجلا كرت ىلع هعم دفولا دقاعتو ,ةنيمث اياده هيلإ الماح حلصلا
 .هطالخأ نم ةريبك ةطلغ تناكو. هذيلا كلذ ىضتراو ردم قوافل ةطموو: نامربط تدم
 نس خاكو 67 ةنس ةيسللا ني دس: لذغو نقذملا ميلست ىف نوئكلتي نوملسملا ذخأو

 55 ,نسحلا نب ىلع مساقلا وبأ هوخأ "09 ةنس ةريزجلا لوو نودلخ نبا لوقي ابك ةريسلا
 ىح اهرضاحو اطزاتف::نيلسملا دح هلامعأل اكرم وذعلا اهذختاوت ةلودلا .لغ تجرخ .قيسم
 نم مهنواع نمو ةيرولقب مورلا لزانو ءاهئانب ديدجتب رمأو ةطمر ةنيدم داعتساو .ةعاطلا تنلعأ
 نلا هتافرح نومليسملا نقووت ال7 دي ةنهاطلا ,كراعملا خا ف ديقحماو "7 نامألا

 ئارلا هناكضا: نم ناكو دم ني. رقع اهتانبا نحا ةيلكلا ةرسالا نه ودع لوو. ةيلفف

 ةفيلخلا ةيلثع ةيراجنا :هدهع. نك دحوت ان ةلداغ كح ةيلقص مكحي ذخأف رييدلاو
 ىلإ عجري نأ هيلإ تلسوتف ةيلقصب بهار أ ال ناكو هدنع ةببحم تناكو زيزعلا ىمطافلا

 اهئالخإب هرمأي رفعج هيلاو ىلإ بتكو اهبلطم ىلإ اهياجأو ةطمرو نيمربط عالق اهيف ىراصنلا
 ىلوتو 51١7/0 ةنس اعيرس 000 .هبلطم ن للدع ىتح هئاهدب ةفيلخلا عجارف .ةزيزجلا ىراصنل

 ةالولا ةريخ نم وهو "اا/ ةنس هللا دبع نب فسوي حوتفلا و ةلودلا ةقث هدعب ةريزجلا

 ناسل لوقيو «مهنم هلبق ناك نم هلئاضفو هلئالجب يا نودلخ نبا لوقي هيفو .نييبلكلا

 دقو ءنوهتشي ام لضفأ ىلع هتدم ىف سانلا مايأ تناك» :مالعألا لامعأ ىف بيطخلا نب نيدلا

 فز «لضو هبي ذل اه نئاثلا نئاش لع ةدوعو ةمرك نم ريظو اككع اطيضا# ريزلا ظبط
 نم الو دالبلا لخاد نم ودع ههجو ىف كرحتي ملو «ةريزجلا تاهج لك نمألاو ءاخرلاو لدعلا

 راد تناكو .ةماقتسالا نم نوكي ام مظعأ هدهع ىف رومألا تماقتساو ,ةرهاقلا رازو ءاهجراخ
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 روهشملا ىرئازجلا رعاشلا حودمم وهو .ءاملعلاو ءابدألاو ءارعشلا دصقم مرلب ىف هترامإ وأ ةقيالوا

 "88 ةنس جلافلا هباصأ ىتح ةسايس ريخ اهلهأو ةريزجلا سوسي لاز امو ,ةليم ىضاق نبا
 وح هيلع راثو ءرفعج هنبال مكحلا ناجلوص ميلست ىلع هعم سانلا قفتاو :سفالا ةئئاع لطعو
 دنا .ىفتو كيبعلا .لتقتب رمأو .هلتقف رفعج هيلع رصتناو .ديبعلاو ربربلا هيلإ مضناو ىلع
 لوقي امك - هدنج كلذب ّلقف .نيملسملا ةيلقص لهأ نم اعيمج هدنج لعجو .ةيلقص نم ىريربلا

 ىف ىناغابلا نسح هبتاك نع هيضاغتل ةيلقص لهأ هيلع طخسو .هكلم رايبخال دعو: قئركبلا

 اوددشو هورصاحف : مرلب خويشب هفافختسا هيلع اطخس مهدازو .بئارضلا ةيابج ىف هفسع

 هيلإ اوبلطو .هب اوفتحاف ,ةعيفر ةلزنم مهدنع هل تناكو ةنم هوبا مهلا جرخف .هيلع راصحلا
 ةوضترأو لكلا هاخأ ىلويو مهيلع هتيالو نم هلزعي نأ ىلع مهعم قفتاو .هنم مهفصني نأ
 .ةربخلا هصقنت هسقنتا| رغ ناكو وكلا قدم ارفع هنزا كرشأ نأ لحكألا ثبلي ملو .هيخأ دعب اريمأ

 نويلقصلا راجتساو ةيلاملا ةلماعملا ىف نييلقصلاو نييقيرفإلا نيب ةقرفتلا ىه ءاقمح ةسايس عبتاف

 ىف هللا دبع هنبا مهعم لسرأف 211 ةنس ةيسنوتلا ةيقيرفإ مكاح سيداب نب زعملاب هملظ نم
 اومدن ام ناعرسو ءةريزجلا لهأ هيلإ مضناو .ناسرفلا نم هفصن فالآ ةتس هدادع شيج

 قيقش ةلودلا ماصمص مهيلع اولوو .ةيقيرفإ ىلإ هشيج عم داعف ءزعملا نب هللا دبعل اوركنتو
 .هوعلخو .مرلب لهأ هيلع راث ذإ .هتدم لطت ملو .لحكألا

 تعاض هيفو .فئاوطلا ءارمأ دهع ىمسي نأ نكمي دهع ىف ماصمصلا علخ دعب ةيلقص لخدتو
 نينوكم مهنادلبب نولقتسي ماصمصلا ىلع ةروثلا داوق ذخأو ءايلاطيإب ةّيرولق ىف اهتاكلتمم لك
 ,ةسوق رس ةنيدم هيلإ مضو .داوقلا دحأ ةنمثلا نب دمحم بيصن نم مرلب تناكو .تارامإ اهيف

 برغلا ىف ىلع ىسرمو ةقاشلاو شنبارطو رزام :ندمب ةروثلا داوق نم دوكتم نبا لقتساو

 هنا يضل فيتم اهدا ةوووتلا دفاوق قمن ةمعن خب لظ ىساوملا نبأ :لقعماو «ونرغلا تونشلاو
 ند ومالا هاله نين نورا :تيفتو. ةريدخلا قولا وهألا وسو نكقلا :تمقافتو.. عاتق رمعو
 ١ ةنس ”ةققاس. ةطوع ةنمنلا' . نبا :هزكو.::ةفعت : قيم لعو :ةنمقلا نبا: نيب. ناك نع اهذهاو.:
 .نيملسملا ىديأ نم ةريزجلا عايضب ايوق اناذيإ كلذ ناكو .نامرونلاب تاغتساف م01١٠ه 44
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 لاوحأ - ىنامرونلا خيراتلا

 ىنامرونلا '''خيراتلا (أ)

 ةحستكمو ةماهم اهيبرغو اهيقرش ىلع ايررأ لام ني تالمتم هرب رن لئابق ناهووللا
 نم قتشملا ميلقإلا مهعاطقإ ىلإ اسنرف كلم رطضاو .اسنرفل ىبرغلا لامشلا تحستكا دقو

 تلوتساو ايلاطنا ىلإ مهنم تاعامج تيحاو .مهناودع ىهتناو هيف اوملقأتف « ايدنامرون » مهمَسا

 لع لوسي ىك لوألا ناز. نمل نيك ولم دج ةصرتلا نارتو ةيوتملا :اهتازحأ لع
 هل حتفي نأ ىلع ةمعن نب ىلع دض هنوع ىف هموأس ذإ .«ةنمثلا نبا» : اهئانبأ دحأ ةنايخب ةيلقص

 قوت ةكبقلا قا نأ ريغ ريوخلا ىف ةيبوتملا ةلامعأل ةدعاق اهدا اهاعتاو قيم ةودع هقاوزأ
 نوملسملا خرصتساو .ةيلقص ندم حتف ىلإ عراسي ملف اليلق راجور شيج ناكو «ىلاتلا ماعلا 4

 نامرونلاو راجور نثارب نم مهذقنيل ةيسنوتلا ةيقيرفإ ىف ةيدهملا ريمأ زعملا نب ميت ةيلقص ىف
 هيقلو تنجرج ةنيدب بونجلا ىف بويأ لزنو ءىلعو بويأ :هانبا هدوقي لوطسأب مهدجنأف

 (هيركسع عم اودعتساو سانلا رشبتساو .مرلب ىف ىلع هوخأ لزن اديب ءانسح ءاقل ةمعن نب ىلع
 هميرخلا شيلا | نيب قونظلا ىف: ذاع كيرف نوعا ةنيفت ذب ىلع نأ ريغ ءنامرونلا دونجل
 .ىقي رفإلا شيجلاو تنجرج لهأ نيب ةنتف تماقو .ةكرعملا ىف طقسو ,هب رح ىلإ ناوخألا ٌمضناو
 ىلإ ادوعي نأ ىلعو بويأ رطضاو ,هومزهو شيجلا اذه اوقلو اههعومج اوعمج دق نامرونلا ناكو

 ندملا نولتحي نامرونلاو راجور عفدناو ,ةرجهلل 67١ ةنس اهشيج نم ىقب نمب ةيسنوتلا ةيقيرفإ
 مهقنخو نوموأقي اهلهأو رهشأ ةسمح اربو ارحب اهورصاحو مرلب ةنيدمب اوءدبو .ةريزحلا ىف

 م77١٠/ه578 ةنس نامرونلا اهلخدو ءءابو مهنيب اشف نأ ىلإ هب نولابي ال اولظو .عوجلا

 راجور لاحأو ءاديبع مهوعيبيل ةيبصلا مب نوعزوتيو لسابلا اهبابشب نوكتفيو نوبهني

 ' "1 ناطق ايدو زاب مناط 2: اهييبك نإ نمي افاوكت اهيرعم راع كيلو :ةسنك اهدعتست
 اهدهأ نم. ناكر ءالاوط اناع. قيرشع قاقرونلا ماقا تلط ةلفع قيعقتم نأ نيف عنرتلا

 | ناسحإ روتكدلل ةيلقص ىف برعلاو نودلخ نبا 2 ريثألا نبةيلقصب ىنامرونلا خيراتلا ىف رظنا . )١(
 ةراضخلا نه خاقرودياك يضعان نمل اوي ضابطا لانك قرانا لفعل ةينكل اوب نجم نبا ةلعبوو

 ةريزج ىف نوملسملاو 207 ص ةيقيرفاب ةيبرعلا 1[ععزت82 باتكو هركذ راملا ةيلقص ىملسم خيرات

 .ىندملا قيفوت دمحأ ذاتسألل ايلاطيإ بونجو ةيلقص خيراتو 502:0, 1151023 هغ ةزكلوت, 0مل, 1891
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 دعبو .سطون ةيالو ىفو اهيف ةمواقملا مظن ىذلا دابع نبا اهلطب لضفب ةسوقرس مه ةمواقم

 مدهو برغلا ىف شنبارط ةنيدم وأ رغث ىلع راجور ىلوتسا مرلب ىلع ءاليتسالا نم تاونس سمح
 ىف نيمربط ىلع موتسا اهيلع هئاليتسا نم نيتنس دعبو .هعابتأ ىلع اهضرأ 22 أهر وس

 لوألا راجور زهجو هتنيدم ىلع ءاليتسالا عاطتسا ةسوقرس لطب دابع نبا ناكو .قرشلا

 ةهبجلا تلظو مرلب لع هتاليتسا قم اماغ رشع. ةعيرأ دعي ةسوقزس »هب. .عجاه اخيط ةلوطسا
 ىلع اريخأ تلع ىنامرونلا لوطسألا ةفك نأ ريغ ةسوقرس عم ةفينع ةمواقم همواقت ةيقرشلا

 3 تارو ,ىرخأ ىلإ لقتنا هنفس نم ةنيفس تقرغ املكو هسفنب اهدوقي ناكو .دابع نبا نفس

 الولو ءاديهش اهرارق ىلإ هتعّيشو .هتلوطبل ةينحنم رحبلا تاجوم هتقلتف .هتازفق ىدحإ ىف مدقلا

 تاونس ثالث تنجرج ةنيدم نامرونلا رصاحو .اليوط نامرونلا مواقت ةسوقرس تلظل كلذ
 ةنابارضق ةنيدم ٠ نو رصاخحي اهدعب اولظو .مالستسالا ىلإ عوجلاو ةصمخملا اهترطضا نأ ىلإ لاوط

 ند اهملس. نأ لإ ةفاع .ةلطناب .ةعزاقف مهتمواقم ىف ةلثمألا عورأ برضت ىهو

 زاعور لإ اهلقتما ركتنيدنأ اهلهأ نع هت لع ساكو هوو عنا اهزيما م١٠ ه4

 ةريثبو ىقرشلا بونجلا ىف سطون اتنيدم تملستساو .هنيذو هدلب كلذب ارساخ. لاقي ابيف رصنتو
 ةنس اهب مالسإلا مجن لقأو اهعيمج ةريزجلا ىلع راجور ىلوتسا كلذبو .بونجلا ىف
 ضعب ىلعو امهيلع اكلم لظو ,م97١٠/ه85446 ةنس ةطلام ىلع ىلوتسا لثملابو م17١٠مه

 ةيلقص مكح ىلع هفلخو .م1١٠/ه15914 ةنس ىتح اماع نيرشع وحن ايلاطيإ ىبونج ىف ءازجأ
 ناك انيبو (م55١1/ه5048 - م١١٠؟/ه1594) افينو اماع نيسمخ همكح لاطو ىناثلا راجور

 دعي همكح ناك ةريزجلا ىف ىنامرونلا مكحلا تيبثتو ىبرحلا حتفلا راودأ نم ارود دعي هيبأ مكح

 ىف كلذ راثآ تدتماو ةريزجلا ىف اورضحت ذإ -برعلا قيرط نع- نامرونلل ايراضح ارود

  ىتح ىناثلا مويلغ هديفحو م17١1١/ه١071 ةنس ىتح لوألا مويلغ هنبا مكح لثملابو ءبرغلا

 .ثلاثلا مويلغ هنبا مث تاونس عبرأ ةدمل دركناط همع نبا كلذ دعب ىلوتو .م1185/ه084 ةنس
 اهيلع اكلم ىناثلا كيردرف حبصأو ةيلقص ىلع ايناملأ ةرطابأ ىلوتساو فورظلا تروطتو

 ظ .(م١150-11)

 لوطسأل ّلظ هنأ ركذن نأ ةيلقصب ىنامرونلا مكحلا نع ثيدحلا كرتن نأ لبق انب ّىرحو
 ىلإ رصم ىلامش نم دعي ناك ثيحب طسوتملا رحبلا ىف ءالعتسا اليوط ةيمالسإلا ةيلقص“.

 اولسري نأ اورطضا ىتح ارارم ىطنزيبلا لوطسألا مطح هنأ انب رمو ,ةيب رع ةريحب سلدنألا
 ىلقصلا ىمالسإلا لوطسألل ةناكملا هذهو .حلصلا نوبلطي ةيدهملا ىلإ نيلذتسم نيعناخ مهدفو

 رحبلا حبصأ ثيحب ىلقصلا ىنامرونلا لوطسألل ةناكم ىلإ تلاحتساو .ةيلقص عايضب تعاض
 ىنب نم ةيبرعلا لئابقلا ةرجه كلذ ىلع تدعاسو .ةينامرون ةريحب رصمو ةيلقص نيب طسوتملا

 ىلإ اهزايحناو ناوريقلاب ةيجاهنصلا ةلودلا ىلع اهؤاضقو ةيسنوتلا ةيقيرفأ ىلإ لالهو ميلس



 م
 :كاسوونلا لطم أل فش امخض الوطسأ هب دعت نأ عيطتستا اه..لاملا نم اهديع دقيرولفا ةيدولا
 - رصم ىلإ ىمطافلا زعملا اهحراب اذإ ىتح ةيدهملاب اهماقم مايأ ىوق لوطسأ ةيديبعلا ةلودلل ناكو
 وعقب اك اني ذم لك لديو: ءاهلخنا وس قير نفس نكعبتالا يو ا سب ةلوذلا كلتا دعت ل
 ظفاحلا ىمطافلا ةفيلخلا دجن نأ ىزخ نم مطوطسأو نييلقصلا نامرونلا هاجت نويمطافلا ءافلخلا
 اددهم هيلإ بتكي ال ةيسنوتلا ةبرج ةريزج ىلع ىناثلا راجور ىلوتسي نيح (ه0214-05)
 سداسلا ءزجلا ىف ىدنشقلقلا كلذ لجس اك هل ةلاسر ىلع اًدر الذاختم هيلإ بتكي لب ءادعوتم
 نم هتحرش امل ةب رجب ةفو رعملا ةريزجلا كحاتتفا نم هتركذ ام امأو» :الئاق 208 ص هحبص نم
 تناك نم نآف ناهلتم نع لفافتلا 3ص هل :تايسأ .لع نايغطلا ىف مهئارتجاو . .اهلهأ ناودع
 ,«١!ةيبار ةذخأ هنمأم نم هللا هذخأي نأ قيلخو .ةيئان هنع ةمحرلا نوكت نأ قيقح هتلاح هذه
 هؤابآو وه معط املاط ىتلا ةيلقص نم مههوجو ىلع نامرونلا جارخإل هل لأ دعي نأ نم الدبو
 تأديب ةيبيلصلا تالمحلا نأ بيرغلا نمو .ىزخملا .باطخلا اذه هيلإ لسرأ اهتابيطو اهتاريخ نم
 نم نينرق افينع الازن اهنزانن انللظ دقو ,تاونس عبسب قم لع نابروتلا ءالثسا هاك دف

 ةيلقص لوطسأ نأ ولو ,نوحو ريو هيف نودغي مهو ,ةينامرون هريحب طسوتملا رحبلاو نامزلا ْ

 لحاس ىلإ ةهجتملا مهنفس نم اريثك قرغأل لب مهتوق نم لفل امئاق لازي ال ن ناك ةيمالسإلا
 اهيلع عساتلا سيول ةلمح نم فورعم وه ام وحن ىلع سنوت لحاس ىلإ اضيأ لب رصيد م

 ةيمالسإ ةريزج نكت مل ةيلقص نأ كلذ نم حضتيو م174٠ ةنس اها وما تحت ةكوتفو

 اذإ ىتح ,طسوتملا لحاوس ىلع مهروغث ىمحي مهل اريبك اعرد تناك لب بسحف نوملسملا اهدقف
 ىلع نوريغي نويلقصلا نامرونلا ذخأو طسوتملا نوبوجي نويبيلصلا ذخأ عردلا اذه طقس
 ةنس مهتراغ لحاوسلا كلت ىلع اهدشأو مهتاراغ رخآ تناكو ,ةيسنوتلا ةيقيرفإ لحاوس
 ندملا بلاغو ةيدهملا ةنيدل مهباصتغاو مويلغ ةئباون.اخلا داو دهع ىف ما١ قراهم غا؟

 اهب مهأته ىتلا ةبرج لالتحا دعب كلذ ناكو .ةسوسو سقافصو سباق :ةيقرشلا ةيلحاسلا
 ءارمأ رصع مايق نم ةيسنوتلا ةيقيرفإ ىف ثدح ام ببسب كلذ ناكو .ليلقب ىمطافلا ةفيلخلا
 ةناعتسالا مهضعب ةلواحمو مهبراحتو ءارمألا 0 ذبانتو ةيميلسلا ةيلالطا ةرجطلا دعب فئاوطلا

 7 نمؤملا دبع ةيسنوتلا ةيقيرفال هللا ضيق نأ ةلولو .هلهأو هتوخإ دض ةيلقص بحاصب
 نيلوتسملا نامرونلا ىراصن رهقو نيعزانتملا ءارمألا ءالؤه ىلع اهيف ىضقف .برغملاب نيدحوملا
 ,مههوجو ىلع مهجرخأ ذإ اليوط اهب اولظل سلبارطو ةبرج ىلعو هندمو ىسنوتلا لحاسلا ىلع
 ىسنوتلا لحاسلا لالتحا نولواحي هدعب نامرونلا دعي مل ثيحب اعيرذ اقحس مهقحسو

 )١( ىشعألا حيص 405/6.
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 نيملسملا لاوحأ (ب)

 ىلع ءابرغ ءالخد مهنأ نورعشي ال مهحتف لاوط اولظ ةيمالسإلا ةيلقص نامرونلا حتف ال
 ,ةيمورلا ريغو ةيمورلاو ةيقيرغإلاو ةليصألا ةيلقصلا ىرخألا رصانعلاو نيملسملا نم اهيف نم

 ىف ةرضحتم ةيمالسإ ندم مهتهجاوو نيرضحتم اونوكي مل مجنأ مهسوفن ىف روعشلا اذه قمعو

 نيعبشم اوناك مهنأ ريغ ءاهتراضحب عافتنالا اولواحي نأ الإ مهمامأ نكي ملف اهمظن ىفو اهناكس

 اهيف ةيحيسملا ناطلس نيكمتل نيملسملاو مالسالا دض امور اباب نم تاءاحيإو تاوعدب

 لونا ذإ :ءاهيف لوألا ناكور كاف رض ىلع ظحالي ام وهو ءاهنم مالسالا روذج لاصئتساو

 ظحالي ام لوأو ءليكنتلا نم هاد روض اياع نينا وت دتما: يذلا بكسي ى اه نينلسلاب

 ةسواسقلاو ةفقاسألاو هدونجو هراصنأ عطقي ناكف .ةريزجلا ف لا ماظن ممع هنأ كلذ نم

 عم نودهي اديبع نيملسملا نم تاكلتمملا كلت عرزي وأ حلفي نم دعيو .نادلبلا نم هحتفي ام

 اهلهأ لع ذأ .اهحتف نيح ةيناطق ةنيدب عنص ام وحن ىلع .عاطقإلا بحاص ىلإ ضرألا

 هئادعأب اهزنأ ةيرض ذا د تناكو .كانه فقسألل اعاطقإ اهحنمو نيقرتسم اًديبع نيملسملا

 ةياهن ىتح اهنوعفدي اولظو .ةيزج عفد ةماع نيملسملا ىلع رّرق دن ةيناثلا ةبرضلاو .نيملسملا

 مهنم دحأل كرتي لو نيملسملا عم جنرفلاو مورلا هكا دل ةثلاثلا ةب ٌرضلاو .ىنامرونلا مكحلا

 ضعب لوقيو .انرف الو انوحاط الو اناكد الو - هب اصاخ امامت - ريثألا نبا لوقي ابك -

 ءنيقرتسم حتفلا مهلاحأ نم وأ نيحالفلا تاعامج ىلع قدصي امنإ اذه نإ نيرصاعملا نيثحابلا

 راجور قامرونلا كلملا نع اعافد نورخآ لوقيو .ريثألا نبا مالك هيضتقي ال صيصخت وهو

 1210310 هكورحا اقطع ٠ ليكنتلا ديري ناك ولو ةيلقص ةدم نع نيبلسلا رقي. ههنا لوألا

 عنصتو اهيف عرزت ىتلا ةادألا اوناك مهنأل .دالبلا نم مهجارخإو مهدي رشت عيطتسي ال ناك هنأ
 هبعشو هدنجو وه هيمح ام اهيف دجي دعي لو اهعورض تفجلو ابارخ تحبصأل ٍمهدّرَش ولو جتنتو

 .ةبغسملاو عوجلا نم

 اناك (ه١051-658) لوألا مويلغ هديفحو (ه0 غ8- غ9 ) ىناثلا راّجور كلملا هنبا نأ عمو

 اهروص نيملسملل ةملاظلا ةلماعملا هذه نم راثآ امهدهع ىف تلظ هتوسق نيملسملا ىلع ناوسقي ال

 : هنأ تسمع نيس وعدا وقح ذم ,لوألا مويلغ كلملا مايأ ىف ةيلقص راز ىذلا ريبج نبا هتلحر ىف

 مهكالمأ ىلع مهعم ن نوملسملاو ,اهفانكأ ىف نوعتريو اهبكانم ىف نوشمي ,نابلصلا ةدبعب ةرومعم»

 نيلصف ىف ( ةيزج) ةواتإ مهيلع اوب رضو .مهعانطصاو مهلامعتسا ىف ةريسلا | ءمهعايضو

 ] - ىنيسم ىف ضرألا كلمتف «اهنودجي اوناك ضرألا ىف ةعس نيبو مهنيب اولاحو اهنودؤي ماعلا نم

 .اكالُم لاحب نولوحتي الو الاّمُع ىنيّسم ىف نولغتشي مهف .نيملسملا ىلع امرحم ناك - اهتعس عم



 ؟ عال

  ,ىراصنلا نع اهانكسب اودرفنا (ىحاوض) اضابرأ مه نإ مرلب ىملسم نع ريبج نبأ لوقيو
 .ةعمجلا ةالص نم نوعونمم مهف دايعألا ىف الإ مهيلع ةروظحملا ةبطخلا ببسب مط ةعمج الو |

 هعم ناك نميو هب ىفتحا هنأو حيسملا دبع مساب ايمستم همالسإ ىفخي ناك ىنيسُب قف نع انثدحيو

 ةكم نع مهأس ىراصنلا نم هسفن ىلع ةظفاحم هرس ءاشفإب همهتي نم هلوح دجي م اذإ ىتح

 " ىلإ اقرحتو اقوش بودي وهو ورا ماشلا دهاشمو ةسدقملا ةنيدملا دهاشمو ةمظعملا اهدهاشمو
 اننايإ نومتاكف نحن أما لاق و ايتن اكس لإ مهتلحر ىلع مهطبغو ,نكامألا كلت ةدهاشم
 ىلع لدي امن ريبج نبا هركذي اممو .ارس هضئارف ءادأو هللا ةدابعب نوكسمتم انسفنأ ىلغ نوفئاخ
 اولظ مهنأ شنبارط ةنيدم ىف هثدح اهيقف نأ ارسق ةينارصنلا ىف مطاخدإو نيملسملا داهطضا
 مهعنقي ىكلو .فينحلا هنيد قرأف هنأ مط رهظا ىتح مهأر ىف اهزنتكي لاومأب هتبلاطمب هنودراطي
 نقل هنا ركذو .! هناميإ متكي هنإ لاقو هن | ونكف ,ةسينك ىلإ هراد راوجب هل ادجسم لوح كلذب
 .ىردنكسإلا رعاشلا سقالف نبأ حوبع رجح نبا وس رايدلا كلت ىف فورعملا نيملسملا ميعز
 ميج نع لعش لاداعو ,رانيد فلأ نيثالث تغلب تارداصم هيلع نولاوي اولظ مهنإ هل لاقف
 عيبلا لعل تيب لهأو انأ ٌحابأ ول دوأ تنك» : : هل لاق اممو .لام نودب حبصأ ىتح هتاراقعو هتاكلتم
 بولقلا طاين عطقت ةصق ريبج نبا ىورُيو .«نيملسملا دالب ىف حيصنو هيف نحن امم انصلخي
 نأ ىف هيلإ ايغار جاجحلا انباحصأ نم جاح ىلإ هنبا هّجو ةريزجلا نايعأ دحأ نإ لوقي ذإ ةرسح
 اهضري مل نإو ءاهجوزت اهيضر نإف .كاردإلا تقهار دق نسلا ةريغص ءارذع هل اتنب هنم لبقي
 اهتوجاو بألا باطو .ةنتفلا هذه نم صلختلا ىف اعمط .هدلب 000 اههنز
 (باوثلا ٌبلط) رّجأتو .نيملسملا دالب ىلإ صلختلا ىلإ ليبسلا اموي نودجي مهلعل اسفن كلذب
 ةيدّوملا ةصرفلا هذه مانتغا ىلع هعم نمو ريبج نبا هناعاو ,كلذ لوبقب هيلإ بوغرملا جاحلا أذه
 حامسلا ىلإ ناسنإب ىدؤت لاح نم انبجع لاطو» :ريبج نبا لوقي .ةرخآلاو ايندلا ريخ ىلإ
 ةدباكمو اهنع ريصلا لامتحاو اهبرغي نم دي ىلإ اهمالسإو بلقلا ىف ةقلعملا ةعيدولا هذه لثمب
 ةبغر اهلهأ قارفب اهاضرو هللا اهناص ةسسلا لاش انب رغتسا امك ءاهنود ةشحولاو اهيلإ قوشلا
 .«ىقثولا هتورعب اكاسمتساو مالسإإلا ف

 ةوسقلاو ملظلا ىهتنمب ةيلقص ىف نيملسملا اولماع نامرونلا نأ ىلع ليلد نم كلذ دعب لهو
 ءانبأ نويب رغلا نوخرؤملا بتكي نأ بجع نمو ءاهرك فينحلا مهنيد اوقرافي ىتح ىغبلاو وتعلاو
 دق مهو ,مهقدصنف ٠ 0 هدعبام لدعبو هل دح ال م نيملسملا 1 من نهتمومع

 .نيقرتسم اديبع - مهنم ربكألا رطشلا اولاحأ

 ةنس ةيلقص ىلع اولوتسا نيح ناملألا ةرطابأ دهع ىف ةوارض ةيشحولا هذه تدادزاو
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 نم ةعيظف اروص - ةسينكلا ريثأتب - نيملسملا نم اهلهأب نولزني اوذخأ مهنإف م /ه0

 ذاتسألا لوقي امك - مهيلع اوضرفو . ,حالسلا لج نم اتاب اعنم مهوعنمو .ليكنتلاو داهطضالا

 نم هل دار ال ٌرمأ :ىراصنلا ءانبأ لثم مهؤانيأ دمعي نأ - باهولا ديع ىنسح نسح ليلجلا

 اهوط رمحألا جيسنلا نم ةعطق مهرودص ىلع اوعضي نأ مهيلع اوضرف اك .ءايحتسا نود ابابلا

 - ةيلقص ىملسم نم ةرثك ترجاهو .ىراصنلا نيبو مهنيب زييمتلل ناعبصإ اهضرعو ربش

 ملظلا اذه نم ارارف .ةيقيرفإإلا دالبلاو ىسنوتلا لحاسلا ىلإ - عانصلاو راجتلا نم ةصاخو

 باذعلا اده لمحتت - فايرألا لهأ نم ةصاخو - ةفعضتسم ةلق تيقبو ءقاطيال ىذلا

 ىصفحلا ايركز ىبإ ىلإ ةيسنوتلا ةيقيرفإ تراص نيحو .ءاقرألا ديبعلا ةلماعم لماعتو ,ناوطلاو

 ايناملا روطاربمإ ىناثلا كيردرف بتاك هروص عشبأ ىف ملظلا نم ةلقلا كلت ىلع عقي امب ملعو

 ,ةينيدلا ةيرحلا مه نمضت ةدهاعم هعم دقعو .ةريزجلا ىملسم نع ملظلا اذه عفريل ةيلقص كلمو

 اوثاغتساو ءقاطيال ىذلا ناودعلاو ملظلا عجر م1١ دره“ 2 ةنس ايركز بأ ىفوت اذإ ىتح

 ةنس ةيلقص كلمو ايناملأ روطاربمإ ىناثلا كيردرف عم قفتاف ءايركز: نأ قب رصتسملاب
 ىلع 141

 .نيملسملا نم اهيف ىقب نم لك نم ةطلام ءالخإ لثملابو ,ةيسنوتلا ةيقيرفإ ىلإ مهئالجإ



 ف (تملارصفلا

١ 

 ىبرعلا دهعلا ىف "ىقصلا عمتجملا
 اعمج تناكو اهناكس فصن نع نوديزيال - اهب مهمكح لاوط - ةيلقص ىف نوملسملا لظ

 قيرغالاو نامرونلا نمو لوقيصلا نييلصألا اهناكس نم نييحيسم ىتش رصانعل
 ةلقو مرلب ىف ةراح م تناكو دوهيلا نم ةلق عم نييجاطرقلاو نييقينيفلا اياقب نمو ةبلاقصلاو
 تاعاطقإلا نوكلمي ْنَم دلب لك ىف ناكو .تنجرجو رّزام ىحاون . :نيربلا نثكأ لزنو جونزلا نم

 ةاتلاو بكذلا نم ا رقك مهسفنأل نوزنتكي ةالولا ناكو .ةريغصلا عطقلا نوكلمي ْنَمو ةريبكلا .
 ليخلا فالآ ىوس رانيد فلأ 77٠١ هعم ناك رصم ىلإ لحترا نيح ةلودلا ةقث اهيلاو نإ لاقيو
 نم ةيلقص ىف» :لوقي ىرخطصإلا دجن انيب ءارقف اهلهأ نإ لوقيف لقوح نبا غلابيو «لاغبلاو
 لقوح نبا سفنو «رحبلل ةمحاتملا ىناوملا رئاس لضفي ام قيقرلاو ىشاوملاو عورزلاو بصخلا
 ةفرايصلاو نيقاقدلاو نيتايزلا قوس اهب ناك ذإ نيثالثلا وحن اهب غلبيو مرلب ىف قاوسألا دعب
 باحصأو لقبلا ةعابو نييرازبألاو نيكامسلاو نيزارطلاو حمقلا ىعئابو ةلقايصلاو نيدادحلاو
 نيراجنلاو نيغابدلاو ةفكاسألاو نيراطعلاو نيزابخلاو نيرازجلاو ناحيرلا ةعابو ةهكافلا
 نوناطقلا مهرواجيو محللا عيبل توناح ىتئام وحن نيباصقلل اهب ناكو ,نيباشخلاو نبي رئاضغلاو
 مل اهناكس نأو مرلب ىف ةيراجتلا ةكرحلا شاعتنا ىلع لديام كلذ ىفو نورا دحلاو ةوحالخلاو
 .ةيلقص ىف ندملا ةيقب لثملابو ءلقوح نبا لوقي اك رقفلا مهمعي نكي

 )١( لصفلا : سابع ناسحإ روتكدلل ةيلقص ىف برعلاو ىبرعلا دهعلا ىف ىلقصلا عمتجملا ىف رظنا "2
 نع 'تاقرو باتكو ,لوألا باتكلا نم ىناثلا كلاما :فكلاسمو :لقوخ نبال ضرألا ةروص

 ءزجلا ىف صاخلا لصفلا .ةيقيرفإب ةيبرعلا ةراضحلا 2 ةبتكملاو ىريونلاو قاتشملا ةهزنو ىرخطصإلل ظ

 ربلا نبا ةمحرت ىف ةاورلا هابنإو ةيلقصلا ١/١17 .ةيمالسإلا ةيلقص خيراتب ثلاثلا
 ورسخ رصانل همات رفسو ىكلاملل سوفنلا ضايرو

 لك
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 | ةيالوو مرلب ةيالو :نيتريبك نيتيالو ىلإ اه نيملسملا حتف لبق ةعزوم ةريزجلا تناكو

 مع هيب رغ هيب ونجو ةيق رش 6 ةريبك تايالو ثالث ىلإ كي اهعزوو :ةنقيؤق ربع

 لامعلا نم ددع هعمو اامعأ ريدي ايلأو ةيالو لكل نوملسملا لعجو .لامشلا مضتو ةيبرغ

 نم هب ضني ناك ام ةرثكل امر ءادئاق ىمسي لاو لك ناكو .لامعألا هذه فيرصت ىف هنودعاسي

ييقتل بتاك هعمو ضاق دلب لكو ةيحان لك ىف ناكو .هميلقإ ىف نوصحلا دض بورحلا
 .ماكحألا د

 ا ا ةالولا 00 الا

 نكت لو . ديس |رابلا ةليب قريد با نع رقع اني ءاراتيد 56 عفدي ىطسولا

 بئارضلا نم نوفعم اعيمج مهف .لافطألاو ةزجعلاو ءاسنلاو سسقلاو نابهرلا نم ةبيرض ذخؤت

 ظفاحو .عافد ةبي رض اهتقيقح ف ىهو اجارخ ىمس ةفلاسلا ةبيرضلا تناكو .امات ءافعإ

 0 نييحيسملا 0 ا مهرايد لك ىف 00- (ىك 0 روما

 .ةينيدلا مه رئاعش ءادأ ىف ةماتلا ةيرحلا 3 اوخاتاو

  «هنوئش ريبدتو مكحلا ماظن ىلع فارشالل نيواودلا نم ةعومج ةيلقصب نوكت نأ ىعيبطو

 هيفو ,ةلودلا ةنازخ هيف ءانرصع ىف ةيلاملا ةرازو لامعأب موقي ىذلا ةبساحملا ناويد اهب ناكف

 نبا لوقيو .بئارضلا نم ةفلتخملا لامعألاو ندملا ىف نوبستحملا هعمجي ام نوعجاري نوفظوم

 ىلع ةموسرملا ىلاوجلاو فطللا لامو 0 اهسمخ » :مضت تناك اهيف بئارضلا نإ لقوح

 عيمجو دويصلا ةلابقو ةيرولق ىلاهأ ىلع ةنس لك ىف ةبجاولا ةيدهلاو رحبلا لامو مجامجلا

 .ةريثكلا بئارضلا هذه عمج ىلع فرشت تناك ىتلا نيواودلا .لقوح ةنا تعلو .«قفارملا

 ناويد مهدنع ناكف لقألا ىلع اهضعب فرعن نأ ةيلقصلا صوصنلا ىلع ةلباقملاب نكمملا نمو

 عمجيام سمح - فورعم وه اك - ةلودلل نإف ,برحلا مئانغ نم عمجيام ىلع فرشملا سمخلا

 .ةلغتسملا ةيراقعلا تاكلتمملا ناويد مهدنع ناكو .لافنألا ةروس كلذ ررقت اك مئانغلا نم

 .ةرهاقلاو ةيدهملا ىف ىمطافلا ةفيلخلل ايونس لسرت تناك ىتلا ايادطا ناويد وهو فطللا ناويدو

جامجلا ىلع وأ سوءرلا ىلع ذخؤت تناك ىتلا ةيزجلا ناويد وهو ىلاوجلا ناويدو
 نبا لوقي يك م

 امإو صاخ ناويد اهل ناك امإو ,رحبلا نم دراولا ىلع ةبيرض ضرفت تناكو .لقوح
 مضت تناك

 ناويد ىلإ انظنأ مضت تناك اهلعلو نيعم غلبع اهئامض ىأ دويصلا ةلابقو ,تالغتسملا ناويد ىلإ

 ْ قفارملا عيمج :ةملكو .قيقحتلا ناويد مسايب صوصنلا ضعب ىف ىمسملا وه هلعلو .تالغتسملا

 ناك ذإ ةيعانصلا ةصاخو تاجتنملا لك ىلع ةبيرض نوذخأي اوناك مهتأ ىلع لدت لقوح.نبا دنع

نالا ناويد مهدنع نيواودلا مهأ نم ناكو .زارطلا ناويد ىمسي دقو صاخ ناويد ةعانصلل ْ
 ءاش



3-0 50١ 
 ةقبط مرلب ىف تناك هنأ ودبيو .هئانبأو ةلودلا ةقث دهع ىف ىوطلا نبا لثم باتكلا غلبأ هال وتيو 0

 ْ صعب وأ ةماعلا اياضقلا صعب ف ةروشملل ىلاولا اهيلإ عج ربي نايعالا صعبو خويشلا نم

 هفاا ريدك ناك ام اريثكو .ديدجلا ةيلقص ىلاو ىف ىأرلا د نيح زربت تناكو ءماكحألا ش

 ئ لولا .ناونأ طخ لاعاد هع اك
 ناكو نويجاطرقلا اهيف هلخدأ ىذلا حمقلا نم اريبك الوصح ٌلْغَ ةيلقص ىف ةعارزلا تناكو

 نوتيزلا رجش سرغ اهيف اولخدأ دق اوتاكو ماع لك ىبهذلا هئادرب اهيف ةريبك ءازجأ ىطغي
 نم اريثك اهيلإ برعلا لقنو «نانويلا بنع لضْفُي اهينِعو .موركلا سرغ قيرغإلا لخدأ [ئى
 زوللاو نوميللاو ليخنلا نكي ناعشالا نم اريثكو لصبلاو نطقلاو زرألاو بصقلا لثم عورزلا
 .نيحايرلا نمو تاورضنلا نم اريثكو توتلاو لاقتربلاو نيتلا لثم هكاوفلا نم اريثكو قتسفلاو
 ةدوجوم لازتام ىتلا عرتلاو تاونقلا اورفح رفاو جاتنإ ىلع لوصحلاو ةعارزلا ةمدخ ليبس ىفو
 نيتاسبلاو عرزلا ىلع هايملا عيزوتل تانازخلاو ءاملا نيحاوط اولمعتساو .مويلا ىلإ اهب
 لاحأ كلذبو .نوءاشي امك هايملا ىراحي هجوت ىتلا ةفوقعملا ريساوملاو ريعاونلا اولمعتسا اك
 ىبري ةعساو عارم اهب ناكو .ةعيدبلا نيتاسبلاو قئادحلا اهللختت .ةريبك ةعرزم ىلإ ةيلقص برعلا

 برعلا اهيف لخدأو .نييطنزيبلا دهع ىف ةروهشم لويخ اهب تناكو ,ىشاوملاو مانغألاو زعاملا اهب
 .ةيطنزيبلا لويخلا ىلع تقوفتو .مهويخ

 0 مهمايأ ىف ترهدزا اهتاعانص نكلو ءاهب نيملسملا لوزن لبق تاعانص ضعب ةيلقص ىف تناكو
 ساحنلاو ةضفلاو بهذلا نم مهروجح ىف اهمجانم نم مهيلإ ضرألا هتقلأ اب اعساو اًراهدزا
 طسوتملا رحبلا تاجوتنمو نارطقلاو ٌّبشلا نم ةيندعملا ةورثلا تاجوتنم ىوس تيربكلاو
 ريرحلا ةعانص اهيلإ نوملسملا لخدأو .كامسألا فلتخمو ناجرملاو نتلا نم اوح
 ةغوبصملا دولجلاو بايثلا ةشكرزو ةعيدبلا شوقنلاب ديجاجسلا نييزتو تانسوستملا دو رظتو
 ,ةعساو ةرهش ةريزجلا ىف ناتكلا نم نوملسملا هجتني ناك ام رهتشاو ..ىلحلا ةعانص ناقتإو

 نم رصمب عابي ن نا ا لوقيو ءاصخرو ةدوج لقوح نبا راك
 ةشوقنم بايثو قيقر ناتك ةيلقص نم تا :ورسخ رصان لوقيو 2نيتس ىلإ ايعابر نيسمح

  ىفزعملا سلب ةزعل دحو هنأ ىزيرقملا ططخ ىفو «ةيب رغم ريناند ةرشع رصم ىف اهنم بوثلا ىواسي
 ةيلامشلا تاياغلاو انتإ لبج تاباغ ىف باشخألا ٌمْطَق ناكو .ةيلقص ةقش فلأ نوثالث اهنئازخ
 دولفج نم بشحخلا ال لمي ناكو ,ةجئار نفسلا ةعانص تناكو ءحبرلا نم ليلق ريغب دوعي
 ميدق نم رصم تناكو ,ىدربلا وهو ءريب ربلا اهيف رثكي عاقب ةريزجلاب تناكو .ارهلب نم ديدحلاو
 ةباتكل هنم ذختملا قرولا ناكو ةعانصلا هذه اهنع برعلا لقنو .هيلع ةباتكلل قرولا هنم عنصت
 ةيقيرفإ ىلإ رصم نع هتعانص ةيبلغألا ةلودلا تلقنو .دغاكلا مساب ىمسي قئاثولاو تاروشنملا
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 امو .ةيمسرلا اهتاباتكل ريماوطلا وأ دغاكلا اهيف ال عنصي ناكف ,ةيلقص ىلإ اهتلخدأو ةيسنوتلا

 قيضم نم ريماوطلا ةعانص تزاتجاو . ايبا كاملا لاي عا دلو اهني نع لدن |

 ةنيدمو لامشلا ىلإ - نامرونلا دهع ىف - تلغلغتو ايلاطيإب 5316280 ونرلاس ىلإ ىنيسم

 ةراضحلا ىلع ةيلقص ىملسمل ريبك لضف وهو ايناملأو ىطسولا ابروأ ىلإ اهتزاتجاو 9

 دفلا اهملاعل - دعب ايف حيتأ الو ,هتعانص الو قرولا ايناملأ تفرع ام مهالولف ,ةيناسنإلا

 .ةعابطلا عارتخا - «جربنتوج»

 رهدزت نأل اهلهأ ىعارزلا اهجاتنإ راهدزاو ةرهدزملا ةيمالسإإلا ةيلقص ةعانص نأ ف هيمو هلو

 قوسب ناكو ءاقوس نيثالث وحن غلبتل ىتح مرلب ىف قاوسألا ةرثك انب ترم دقو «ةراجتلا اهب

 ءارث ةيلقصل كلذ حاتأو :ناكدوا لخ قئان وجت اد انب رم امك - مهدحو نيرازجلا وأ نيباصقلا

 كانه نياتلا ةماع دجوو نييمطافلل ةيعاد ناكف اهلهأ قف نم لقت نبأ ةلوق ان اما ءاعتشاو

 ةيحان نم مهيلع لمح مو هيلع لمحت ةللا لهأ هاذ حلعتتو ةيمطافلا ةديقعلا نم رفنت

رقفلا ةيحان نم اضيأ مهيلع لمح دقف بسحف ىداملا رقفلا نم هب مهمصو ام
 مهفصوف « ىقلخلا 

 نم هب مهفصو ام لك ىف مهتم وهو .لهجلا ةدشو ةءورملا صقنو ءاكذلا ةلقو مؤللاو ثبخلاب

 نونيديال - انيار: دع مهنأل مهنيد فعضب مهامر دقف ةينيدلا ةيحانلا نم اضيأو ةيقلخلا ةيحانلا

 تاءورم ىلإ روصلا نسحو بايثلا ةفاظنب هريغ مهفصي اميب .ءىليعامسإلا ىمطافلا بهاملاب

 دنع اهندم فصو أرقي نمو ءضرغم هلك كلذ ىف لقوح نبا نأ قحلاو .ةنسح ةرشعو ةرهاظ

 ةعساو ةيراجت ةكرح نم اهيف امب اًروهبم اهقاوسأو اهنيتاسبو اهروصقب ديشي هاري ىسيردإلا

 سطوتو ةسوقرسو: :ةناطقو ىيسم ةصاخو اهراز ىتلا ندملا لك ىف لب اهدحو مرلب ىف ال

 دراما دعت اننإف ىنامرونلا رصعلا ىف اهراز ىسيردإلا ناك اذإو :نتشارطاو: واعز تنجرجو

 عساتل | نرقلاب ةسوقرس ىف را دق ناكو - س ويسود وين بهارلا نع ةيلقصلا ةبتكملا ىف لقني

 هدهاش امبع باجعإب ثدحت هنأ - مرلب ىلإ اهنم 7 ةبلاغألا نمز م/1///ه576 ةنس ىداليملا

نجألا عيمج نم اهيف ْنَم ةرثكو مرلب قاوسأ نع ثدحت امك نيتنيدملا ىف روصقلا نم
 ةيبروألا سا

 مايا تغلب ةيلقص ةراجت نإ « ملاعلا» هباتك ىف ىجرف ىد لبون لوفي: :ةيويسالاو ةيقيرفإإلاو

وع نم مغرلا ىلعو . .مهدعب الو مهلبق ال اهخيرات ىف هكردت مل اًيظع اًراهدزا نيملسملا
 مايألا ىدا

 ناب دهشي ام ةيقابلا اهتقورأو اهاياقب ىف لازت ال اهيف مهينأبمو مهدجاسمو نيملسملا روصق ىلع

 اهماخرب ةمخفلا ةينبألاو روصقلا نم عئاور اهيف داشو ةريزجلا كلت نكس اميظع ايعش

فصي الاوط تاونس هل درجتو كاش نوف ره. ام ,ةعيدبلا اهشوقنو اهئاسفيسفو
 نفلا : : هباتك ىف ه

 ىدلا زيزعلا رصق مرلبب نوملسملا اهفلخ ىتلا ةديشملا روصقلا نمو .ةيلقصو اينايسإ ىف ىبرعلا

 .افرط ركذنسو ءمرلب ٌىقرش ةراوفلا رصقو ةيروصنملا رصقو ةبقلا رصقو نويبلكلا ءارمألا هانب

 .عضوملا اذه ريغ ىف ءارعشلا ضعب اهيف همظن ام



 لما
  ةاضقلا ناكو :ةيمالسإلا ةيلقصب ةايحلا ف براسم فوصتلاو دهزلل 5 نأ ىعيبطو

 نم هللإ دنع امل اهلط ةايحلا عاتم نع فارصنالاو فشقتلاو دهزلا نولثمي نم ةعيلط ىف ءاهقفلاو 5507

 0 تناكو ءز رحم ىبأ نبا اهيضاقب ةيلقص ىف نيملسملا لوزن لوأ ىف ىقتلنو ,ةرخآلا باوث
 نأ هانا ومع ىصوأف .هتافو ليبق ناوريقلا ىلإ داع دق ناكو ,لاثمألا هاوقتو هتهازنو هلدعب
 نمث قفنيو ىبلغألا ريمألا هنفديو هنفكي نأ نم افوخ .ءاضقلا هب لزني نيح هتوم ربخ متكي
 .هتيصو هوخأ ذفنأو .ءىش نيملسملا لام نم هيلعو هللا ىقليف ٠ ,نيملسملا لام تيب نم هيلع كلذ
 ورع ىب ىضاقلا نع سوفنلا ضاير بحاص ركذيو .هتوم ىف ىتح هعرو نم سانلا بجعتو
 :لاقف ,ةسوس ةنيدمي زاتجاف ,ةيلقص ءاضق 5 م175/ه117 ةنس ىنوتملا رمع نب نوميم
 ءادوسلا ةيراجلا هذهو ىبتك هيف جْرخ اذهو قورف هذهو ىئاسك اده او رظنا ةنني ويت لهأ اي
 مرلب ىلإ لصو الف .عجرأ يش ىأب اورظناف .مكنع تلحر اذهبف :ءايكو 1 اهعفز ىنمدخت
 ,ةفيطل (ةريغص) ةريود ىف لزنو اهكرتف ءاهيف لزنت (ةعساو تناكو) ءاضقلا راد هذه :هل اولاق
 مايأ ةثالث جرخي مو ضرمو . .كلذ لضف نم هيلع قفنتو اطزغ عيبتو لزغت ءادوسلا ةيراجلا تناكو
 داعو :فدربلا قف ةريصح هتحتو اثبت نيتوشحم نيتداسو هسأر دنع اودجوف هتدايعل هيلع اولخدف
 دوعن مكانرداغ امك ةسوس لهأ اي : :لاقف .اهلهأ ضعب هلبقتساف ةسوس قيرط نع هدلب ىلإ
 .ىنمدخت ءادوسلا هذهو .ىبتك هيف قجرخو ىئاسكو قبج هذه : مكيلإ

 اهتاضقو ةيلقص لهأ نم دهزي ناك نمل ناعئار نالثم زرحن ىبأ نبأو نوميم : : نايضاقلاو
 اهيف ادهاو ا تفقتلا ةايحين ايضارع هقفيع قم: ليلقلا لقأب ايفتكم ةايحلا عاتم ىف اهئاهقفو
 سوفنلا ضاير ىف ىكلاملا هاور ام ةيلقسض لها .نف كلذ لثمي نممو ءاهاوس برأم هل سيلف هعاتم
 قطني ال اتماص - هنم اًريبك اًرطش وأ - هرمع ىضق هنأ نم ىريرحلا ىلقصلا نسحلا ىنَأ نع
 ىف ىرمع َتاهذاو» : لاقو دجاوتو هءاث ةالصلا تمتقا اذإف ,هينعي امب وأ ىلاعت هللا ركذب الإ
 اقدت فريغب ةعساو 35 رح ىلا :] وتب مو ءايدرف ةيمالسإلا ةيلقص ىف دهزلا لظ دقو .« ةراسخ
 كلذ فصولا ىنْي نأ نود ىفوص هنأب نييلقصلا ضعب فصوي دق اقحو ,ةيفوص ةكرح هنع
 ىف كانه كلسي نأ نكمي ىذلا ديحولا صخشلا ناك امبرو ,ةدابعلا ىنعي امنِإ ةيفوصلا ةقيقحلا
 عمسو ّجح ىذلا ىرعكبلا هللا دبع نب دمحم نب نمحر لا دبع مساقلا وبأ وه ةيفوصلا دادع
 تافلؤم هلو «ةقيرطلا لهأ خيشو ةقيقحلا مامإ » دن اب فضاوناو مكه ةنس ةكع ءالعلا
 زاربألا تاناتمو ناوسألا ملع ىف راونألا» :اهنم ,ةيفوص ةعزن عزني ناك هنأ ىلع لدت ةفلتخم
 .«ىرتستلا لهس مالك نم لكشأ امل نايبلاو حرشلاو ءافصلا 0000 بتارمو ءايلوألا ةفصو
 ْ لهأ بهذ كسمتي هيقف هيف نمحرلا ديعو ءازجأ ةتس ىف ةطوطخم هنم ةيرصملا بتكلا رادبو
 ' ىف افشقتو اًدهز نوكي نأ ىلإ باتكلاو ةيوبنلا ةنسلاو ميركلا نآرقلا امئاد اًرعشتسم ةنسلا

 ةيلقص ىف ىركبلا دعب فوصتلا لظو .قيقدلا ىنعملاب اقوصت نوكي نأ ىلإ هنم برقأ ةايحلا
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مع اجهنم ذختم ريغ ةنسلا لهأ بهذمو ثيدحلاو هقفلا نع كفني ال 0
 وحن ىلع ءفوصتلا نم ايل

 ءاريبك اًياتك نيحلاصلا رابخأو قئاقرلا ىف فنص دقف ءىراطنمسلا ظفاحلا هيقفلا دنع اناقلي ام

 هتدلب هركذ دنع توقاي كلذ ركذ اك «نيدصاقلا ليلد» :هامس .تادلجحم ةرشع ىف ناك

 ةايحلا هذه الإ ةيمالسإلا ةيلقص ىف ةايح فوصتلل - نار ام لكي مل كلذبو .«راطتمسو»

 ىف ىرظنلا فيلأتلا ىلإ ءاهقفلا عفدت ىتلاو ةيوبنلا ةنسلاو ميركلا نآرقلاب ةمزتلملا ةينسلا

 , .ىلمعلا قيبطتلا ىلإ عفدت امم رثكأ ماعلا هانعب فوضتلا

١ 

 ىامرونلا دهعلا ىف ىلقصلا (١)عمتجملا

 اهبدأب ايراضح اهتحتف انيثأ نإف ايبرح انيثأ تحتف امور تناك اذإ لاقي ناك ميدق نم

 نإف ةيمالسإلا ةيلقصو نامرونلا نع هلوقن نأ عيطتسن ام وهو ءاهنونف ةعورو اهتفسلفو

 ابعش اوناك ذإ ءايراضح ةيمالسإلا ةيلقص مهتحتفو ءايبرح ةيمالسإلا ةيلقص اوحتف نامروتلا

 ةيمالسإلا ةراضحلا مهترهب ةيلقص اولزن (لف :ةراضح ىأب هل دهع الو ةراضح هل سيل اربربتم

 ةلق اوناك دقف .نيملسملا نم اهب نم مامأ مهسوءر اونُحي ىكل ةريثك بابسأ تعمتجاو ءاهيف

 ىف اهلها بيتارت نمو ةيرادإلا اهمظن نم ائيش نوفرعي ال اوناكو .اهئاكس ىلإ ةبسنلاب ةليئذ

 ةعانصلا نوئش ىف مهب اوعفتنيل مهئاقبتسا ىلإ اورطضاف .نارمعلا بابسأو ةعانصلاو ةعارزلا

 نسحي مل حتافلا لوألا راجور كلملا نإف كلذ عمو .ةخذابلا ىنابملاو روصقلا دييشتو ةعارزلاو

 نوصح او عالقلاو ندملا ىف مهنم نيريثك ليحي وه اذإف انفلسأ اك ةسينكلا ريثأتب مهتلماعم

 ”1و «ةقيرطت ى اهريسم عاطقالا ماظن مهتلع قطب ىه اذإو هني رسم: ديرع للا وع ةحوتقلا

اضيأ لب ءبسحف ةعستم اضرأ ال مهنم دحأل كرتي ال وه
 اك ريثألا نبا لوقي امك - امام ال 

 نبا لوقي اك - جنرفلاو مورلا لوقحلا ىف مهعم نكسأو ءانّرُم الو انوحاط الو انا الرهاب

 ةيناطق ىف ثدح اك سورغلاو عورزلا ىلع ممايقلاو ةحالفلا قرط مهنم اوملعتي ىتح - ريثألا

 بوثي دخأ هنا ودبيو .ادع ني رشعو ةئامثالث تغلب ىتلا عالقلاو نوصحلا نمو ندملا نم اهريغو

ف ةصاخو نيملسملل ةمراصلا ةلماعملا هذه نم ففخف ءهدشر ىلإ
 ىف ادنج مهنم هذختا نميفو مرلب ى

 روتكدلل ةيلقص ىف برعلاو ىسيردإلل قاتشملا 2 ىداحلاو رشاعلا نيءزجلا ىف ريثألا نبا عجار )١(

 بونجو ةيلقص ةريزج ىف نوملسملاو سابع ناسحإ ةبتكملا ىف ىراماو نودلخ نيا خيراتو ءرشع

 2 .ىنأدملا قيفوت دمحأ ذاتسألل ايلاطيإ هباتك ىف ناميرفو ةيلقص ىملسم خيراتو ةيلقصلا

 ةهزنو رابح نبا ةلحرو ةيلقص خيرات :فلاسلا
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 .ثيح نم سوءرلا ىلع ةماع ةبيرض اهنوضرفي اونوكي مل نيملسملا نأ ىلإ هنتي ملو ,ةيزج اوعفدي نأ ا ةناط ةويوملا يتلف لع ضرق 4 كرهرلع نضرف دهن كلذ عب ,هلوطسأو هشيج
 . اونوكي مل كلذلو ,مهنع عافد ةبيرض نيبراحملا ريغ ىلع اهنوضرفي اوناك انإو .ةبيرض ىه
 ةبيرض مهدنع تسيل ىهف ,لافطألاو ءاسنلاو ةزجعلاو نابيهرلاو ةسواسقلا ىلع اهنوضرفي
 ابيصن .مهنود براحيو ىراصنلا ىمحي ىذلا نيملسملا شيجل عافد ةبيرض ىه امنإ .داهطضا
 ًأشن دق قاثلا راّجور كلملا هنبا ناكو .ةريزجلا نع عافدلاو لوطسألاو شيجلا ىف مهمادختسا عم ,ةماع داهطضا ةبيرض اهلعجف وه امأ .حالسلا ةذدعو نؤملا نم هبرح ىف هيلإ جاتحي امت
 ىلع ةرطيسم تناك ىتلا ةيمالسإلا ةراضحلا ىف سفنتو .ةرضحتملا ةغللا ةيب رعلا هميلعت ىلإ هوبأ - رطضاف .بدأ الو ركف الو ةفسلف الو ملع اهب نكي مل ةينامرونلا ةغللا نإف .ةيب رع ةيلقص ةأشن
 اوذخأ امك نيبلاغلا نامرونلا ةايح ىف رثؤت ةراضحلا هذه تذخأو .اهديلاقتو اهحورب ةريزجلا
 ةيحالّملاو باجحلاو (هبكري ام) بئانجلا نم نيملسملا كولم قيرط كلس» :نيثألا .نبا لوقي هيفو ءشيجلاو ةعانصلاو ةعارزلا نوئش نم لثملابو ,ةيرادإلا اهبيتارتو اهمظن نم نوديفي
 إف هلك كلذ ىف جنرفلا تاداع فلاخو .كلذ ريغو ةيرادناجلاو
 مهنع هلقنف ةيلقصلا ةيمالسإلا تاموكحلا دنع اًهئاش ناك ىذلا ملاظملا ناويد ىناثلا راجور كلملا
 صاخلا زارطلا ناويد عرفتي هنمو ,ةعانصلا ناويدو ةيزجلا ناويدو' قيقحتلا ناويد اهنع لقن اك
 ةرداصلا قاوملا ةراجت نم تالغتسملا ناويد اضيأو ءاهريغو بهذلاب ةزرطملا تاجوسنملاب
 مويلغ كلملا هنبا هفلخو .برعلا ضعب هيف كرتشا ةلودلا رومأ ىف رظني ماع ناويد كانه ناكو ,ةعانصلاو بدألا بابرأو مهيركفمو برعلا ءاملع نم رفن .هطالب ىف ناكو .رحبلا ديصو ةدراولاو
 ”نيملسملا ءالعلا ضعب هنم برقو اهنولوتي ةلودلا بصانم مهوجو ىف حتف هنإو ءةيلقص ىملسم ' ىلع تامهملا نم ريثك ىف دمتعي ناك هنإ لاقيو .هيبأ لثم اهقذحو ةيبرعلا ملعت دق ناكو ,لوألا
 رصانعلاو مولعلاو نونفلا سابتقا ىلإ نامرونلا هوبأو وه عفد دقو .ركفلاو بدألا لاجر ضعبو
 ايلاطيإ ىلإ مهتراضح اولقنو نيّدبتم اموق اوناك نأ دعب اورضحتف ,ةيمالسإلا ةراضحلل ةيساسألا
 ذاتسألا لقنيو ,ةطيسولا ةيبروألا ةضهنلا ىف ةيمالسإلا ةيلقصل قيمع ريثأت وهو ,ةيبرغلا ممألا نم اهريغ لبق رشع سماخلا نرقلا ىف اهب ةيلاطيإلا ةضهنلا ثاعبنا بابسأ نم كلذي تناكف
 هيبأو لوألا مويلغ دهع ىف ىنامرونلا طالبلا فصو نالس ىد نع باهولا ديع ىنسح نسح
 ديلاقتلاو تاداعلاب ركذي حبصأ قامرونلا طالبلا ىف ءىش لك نإ» :لوقي ذإ ىناثلا راجور
 ىلإ ميرح نمو .نيفزاعو نايقو (ضيبو دوس) نايصخ ىلإ ديبعو ناملغو باّجح نم ةيقرشلا
 ,ةفاقثلا ةغل اضيأ تناك لب .ءبسحف بطاختلا ةغل ةيبرعلا ةغللا نكت ملو .«تافيرشتو مشارف
 اى .ةينانويلا وأ ةينيتاللا ىلإ لقنت مث ةيب رعلا ةغللاب ىكلملا ناويدلا نع ردصت ميسارملا تناكو
 مويلغ مايأ ىف جحلا نم هتدوع دعب ةريزجلاب ريبج نبا ٌرمو «ىفوكلا طخلاب ةشوقنم دوقنلا تناك

 ذختاو ءهنم ائيش نوفرعي ال مهم
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 هءارزوو هياَجُح بيباحي نيملسم نايتف نم ذختي هنأب هّونف م1184/ه١68 ةنس ىلاوح لوألا
 .. . مهملاو هلاوحأ ىف مهيلإ نكاسو نيملسملاب ةقثلا ريثك هنإ لوقيو .ةريزجلا ىف هتلامعو هتلود نويعو

 نم هتلود لهأ نإ لوقيو .مهنم دئاق مهيلعو نيملسملا دوسلا ديبعلا نم ةلمج هلو هلاغشأ نم
 مهنم امو ,ةهرافلا بكارملاو ةرخافلا سبالملا ىف مهعاستال .هكلم قنور مهيلع حولي نيملسملا .

 .فرتا ىراصنلا كولم ىف سيل» :لوألا مويلغ نع لوقيو .عابتألاو ديبعلاو ةيشاحلا هل نم الإ

 بيترتو كلملا ميعن ىف سامغنالا ىف نيملسملا كولمي هبشتي وهو .هنم هفرأ الو معنا الو كلملا ىف

 ريبج نبأ ركذيو ,هتنيز راهظإو كلملا ةهبأ ميخفتو هلاجر بتارم ميسقتو هبيلاسأ عضوو هنينأ وق

 «ةباتكو ةءارق ةيب رعلا نقتي هنأو هرمع نم ةنس نيثالثلا وحن ىف ناك هنا هدليب رم نيح
 ةمالعلاو

 راجور .هييأ ةمالغ .تناكو «هدع ىح هل ديحلاو :هلئاسرو هريشانم سأر ىلع اهعضي ىتلا

 ةيمالسإلا ةراضحلا ىف نامرونلا سامغنا ىدم ىلع لدي امو .«همعنأل اًركش هلل دمحلا» :ىناثلا

 ,تاملسملا ءاسنلا ىز سفن ناك مرلب ىف تاينارصنلا ءاسنلا ّىز نأ ةريزجلا ىف ةّئبنم تناك قتلا

 ةريزجلا ىف ىلوألا ةغللا) اعبط ةفيرشلا ةيبرعلاب نسلألا تاحيصف نبنإ ريبج نبا لوقيو

 فحللا نفحتلاو بهذملا ريرحلا بايث نسبلو هيف نجرخ دق رطفلا ديع ىف نهآر هنإو ( كاذنيح

 لثم امات تابجحم نك نهنأ ىأ) ةنولملا بقثلاب نيقتناو ةقئارلا (اههبشي امو تاءالملا)

 نم نيملسملا ءاسن ةنيز عيمج تالماح نهسئانكل نزربو .ةبهذملا فافخألا َنلمَتْناو (تاملسملا

 ظ .«رطعتلاو بضختلاو لحتلا

 ' ريبج نبا هركذي ام لوألا مويلغ دهعل ةيمالسإلا ةراضحلا ىف حضاولا سامغنالا لئالد نمو

 تايجنرفلا نم ةينارصنلا ةيراجلا نأو ,نهعيمج تاملسم نك هرصق ىف هاياظحو هيراوج نأ نم

 مويلغ نكي ملو .تاملسملا ىراوجلا نم هيف ْنَم لضفب ةملسم تحبصأ هرصق ىف تعقو اذإ

 نم مرلب (هتمصاع وأ اهتدلبو امههطالب ىف ْنَم رئاعش ءادأل - نظي امهيف - ناضرعتي هوبأ الو

 ىف ْنُم ناك دقف هيبأ حماست نم عسوأو ىوقأ بناجلا اذه ىف مويلغ حماست ناك امبرو .نيملسملا

 ةالصلا تقو لخد اذإ ناكو ,باوثلاو رجألل ابلطو اعوطت رهشألا موصي نايتفلا نم هطالب

 مرلب نإ ريبج نبأ لوقيو .ضرعت ىأ مهل ضرعتي ال وهو .ًاهنودؤيف ىدارف هسلجم نم نوجرخي

 .ىراصنلا نع مهانكسب اهيف نودرفني حاوض وا :نضابرأ .اهيف مهو نيملسملاب ةصاغ تناك

 «عومسم نلضَأب اهيف ةالصلا نوميقيو اهنورمعي دجاسم مه نإ لوقيو مهب ةرومعم قاوسألاو

 ىلع .نآرقلا اهرثكأ ىف ظفحي ناكو ,ةريثك دجاسملا نأ ركذيو .همامأ نوضاقتي ايضاق مه نإو
 ةرطللا يسرح انين ا كس مار ناكس نط نع تناك ةعبلا ةالص نأ ركذيف دوعي هنأ

 .مهيلع ةروظحم تناك ذإ اهقبست ىتلا ةينيدلا

 يملسم اولماع نامرونلا نأ نم .نيخرؤملا نيب ةعئاشلا ةلاقملا ىلإ دوعنل فقوتن نأ انب ىرحو



 مسمال
 ريبج نبا لوقي اب كلذ ىلع نيلدتسم ةديقعلا ةيرحب مهل اوحمس مهنأو ةنسح ةلماعم ةيلقص

 . ءارمأ رظن ىف ايمالسإ ايبرع اطالب ناك هنأ نم لوألا مويلغو ىناثلا راجور طالب نع هريغو
 ةجاحو امهتجاحب نيكلملا نيذه روعشو نامرونلا ىدبت مكحب كلذك ناك امنإ وهو .ةيحيسملا

 ىلع - مهل احمسو نيملسملا ةلماعم انسحأ كلذلو ,ةيب رعلا ةيمالسإلا ةراضحلا برشت ىلإ اهبعش ٠

 نمل كلذب احمس لثملابو .دجاسملا ىف ةالصلاو ناذألاو ةينيدلا مهرئاعش ةماقإب - مرلب ىف لقألا
 تناكف كلذ دعب امأ .اياظحلاو ىراوجلا نمو نايتفلا نم اههتايحو اههطالب ىف هيلإ اهتجاحب ارعش
 - ىلإ مرلبل هترايز دعب ريبج نبا هجتا دقف .ندملاو عاقبلا ىف نيملسملا ةرثك ىلع فقوتت ةلأسملا
 ىف ضرألا نوحلفي نوملسم نيتنيدملا نيب قيرطلا ناكس عيمج نأ ظحالو .ءشنبارط ةنيدم ةرايز
 هنم ذخأ دق ءايعإلا ناكو ءلامشلا ىف ةمرث ةنيدم نم برتقاو ,ةلصتم عرازمو ثراحبو عايض

 5 ىفو ,ىنكسلا قفارم لماك وهو .ةفرشم ىلالعو نكاسم هلخاد اهنم بيرق رصقب تابف
 - رجفلا ناذأ عمسو ةيبطاو:ثيبف تسع هيف ةدابو:ءاون اينذلا كك است نسا نب عدس

 ل نومئاقلا همركأو - لوقي اك هعامسب هدهع لاط دق

 ,ىسنوتلا لحاسلا ىف سراحملا ةلكاش ىلع ىنبو ةنيدملل اسرحم ناك هنأ نظلا ربكأو ,ناضمر ىف

 نيملسملا ىأرو ءسئانكو دجاسم نم اهيف ىراصتلاو نيملسملل ام ىأرو شنبارط ىلإ ىهتناو
 .كلذ نم بجعو تاقوبلاو لوبطلاب ديعلا موي نولصي

 ' اليلق فقوتن فينحلا نيدلا ىف ةنتفلا نم ةدلبلا كلتب هركذ ايف ريبج نبا ىلإ عمتسن نأ لبقو
 راجور هوبأ اهضرف ىتلا عاطقإلا تاءارجإل اًدمتعم ٍلظ دقف ءيناثلا راجور .كلملا ةسايس دنع
 لم ل شتاو. سسوتلا :لحاشلا اهل ولسا مجاه امو ,ةونع تحتف ىتلا نوصحلاو دالبلا ىف لوألا

 ىرقلا ىلإ اهنم نوجرخي كاسنلاو ءالعلا نم ةعامج بيليف هريمأ كرت (ةبانع) ةنوب ةنيدم
 لعجو نيملسملا نم ةعامجب هعينص نسحو هقف رإ هيلع ضبق داع املف ,مهلاومأو مهيلهأب ةرواجملا

 كلذ ىلع صن امك .هقرحب املاظ امكح هيلع اومكحف هنومكاحي نابهرلاو سسقلاو ةفقاسألا

 - برغلا ىخرؤمل ولحي اك ةديقعلا ةيرحب نمؤي ىناثلا راجور نكي ملف .هتلحر ىف ىناجتلا

 ىف نمل هتلماعمب ريبج نبا داشأ ىذلا لوألا مويلغ سفنو .كلذب لوقلا - برعلا وخرؤم مهعباتو

 مرلبي نيملسملل ةحبذم تثدح تاملسملا اياظحلاو ىراوجلا نم هرصق ىف نمو نيملسملا نم هطالب
 نوملسملا راثف م170/007١ ةنس نيملسملا ىديأ نم حالسلا عزنب نويام هريزو رمأ ذإ ,همايأ ىف

 .ىفو مرلب عراوش ىف مهنم نيريثك ءامد اوكفسف ةصرفلا نويحيسملا زهتناو ,رمألا اذه دض
  ةعقاولا هذه ىف لتقو ءرصقلا ىف اوناك نمت ةعامج ءامد اوكفس اى قدانفلاو تيناوحلاو نيواودلا

 وهو .ىفارغجلا ىسيردإلا - ىرامأ نظ ىف - لتق اك ىشافيتلا نب ىيحي ىصفقلا رعاشلا
 اهيلإ هترطضا ,ةيراضح ةرورض ناك امنإ رصقلا ىف نيملسملل لوألا مويلغ مادختسا نأ دكؤي ام
 ريبج نبأ نع رابخأ - ليلق ذنم - انب ترمو .هبعش ترهقو هترهق ىتلا ةيمالسإلا ةراضحلا
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 حضوأ ام وحن ىلع امامت ةلوفكم نكت مل ةينيدلا مهرئاعش ةماقإ ىف نيملسملا ةيرح نأ ىلع لن

 اهب نيملسملا ميعزو شنبارط ةنيدم هيقفو ىنيسم ىف حيسملا دبع ناسل ىلع كلذ ظ
 رجح نبا

 قتح ريبج نبا عم جاجحلا دحأ ىلإ ةجوز اهادهأو هتنبا نم مّرْحي نأ راتخا ىذلا ىلقصلا ملسملاو

 .ميلألا باذعلا نم اهتوخإ عم

 100 ةيلقص ىلع ناملألا ةرطابأ ء ءاليتسا عم مشاغلا ملظلا فعاضتيو

 اوزجع نم الإ اهب ىقبي الو ,ةيسنوتلا ةيقيرفإ ىلإ نيملسملا نم فالآ ةيلقص نم رفيو - لوألا

 ةداسلل مانغألا نوعريو ضرألا نوحلفي نيدبعتسم اهب نوحيبصيو ليحرلاو رارفلا نع

 نيدحوملا ةلود سسؤم ايركز ىبأب اوثاغتساو ,ةينيدلا ةيرحلا نم ءىش مه لفكي الو ةجنرفلا

هل دهعتو ,ىاملألا روطاربمإلا ىناثلا كيردرف عم ةدهاعم دقعف
 .ةيرخأ كلت نامضب اهيف كيردرف 

 فا رصنتسملاب كانه روبلعلا ثاغتساو .مشاغلا ملظلاو فسعلا دادزاو .دهعتلا اذه قّيطي مو

 ن1 ىقرت راسو ةناتف نم ايئاهن نيملسملا ءالجإ ىلع كيردرف عم ةدهاعم دقعف ءايركز ىبأ

 ةريزجب ىقب نم ىلجأ كيردرف نإ لاقيو .نامأ ىف اوشاعو ةيلحاسلا ندملا مهب تبححرو اهلحاوس

 .مهرارد ترصنت نمزلا رميو ءايلاطيإ ىبونج ُىص815 ىفلامأ ىلإ نيملسملا نم ةطلام

 هقوذي ام قودت ,

1 

 ىبرعلا دهعلا ىف (''ةفاقثلا

 ىبرع شيج حتفي نأ درجمبف افلا هيرتلا شويجلا عم ةيمالسإلا ةفاقثلا كرحتت ائاد

 دلبلا لهأ لخديو .ءسمخلا تاولصلا ئدؤتو ةعمجلا ةبطخ هيف ٌبَطْخَت ادجسم هيف ميقي ادلب

 روس نم ائيش مالسالا ىف نيلخادلا ظيفحتل بيتاتك أشنتو رت نوريتك وا مالسإلا ىف حوتفملا

 ميقتستل ىبرعلا رعشلا نم ائيشو ةيب رعلا ةباتكلا كىدابم مهتئشان ميلعتو مهميلعتو نآرقلا

 2 خويشلا لوح نوقلحتي ىبرعلا دنجلاو ددجلا نوملسملا ءالؤه ناكو ميحد ىف ةيب رعلا

 نو دسأل ةيدسألا ضرعي نم خويشلا ءالؤه نم ناكو ,مالسإلا ميلاعت مهنع نوذخأي دجاسملا

 برغملا نايبلا ىبرعلا دهعلاب ةفاقثلا ىف رظنا )١(
 ىف نادلبلا مجعمو ءابدألا مجعمو ىراذع نبال

 خيراتو ىكم نبال ناسللا فيقثتو توقايل راطنمس

 لقوح نبال ضرألا ةروصو ىطفقلل ءابكحلا

 دعاصل ممألا تاقبطو لجلج نبال ءايطألا تاقبطو
 هابنإو لوألا ءزجلا :ىناهبصألا دامعلل ةديرخلاو

 تاقبطو ىطويسلل ةاعولا ةيغبو ىطفقلل ةاورلا

 تهذلا: .جانيالتلا» .ئروجلا نبال .ءارقلا

 ءازيسلا ةلحلاو لاوكشب نبال ةلصلاو نوحرف نبال

 "نع تاقرو تاك نع تلاثلا مسقلاو رابألا نبال

 ىف برعلاو ةيسنوتلا ةيقيرفإ ىف ةيبرعلا ةراضحلا

 .سابع ناسحإ روتكدلل ةيلقص
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 ١ م كلل ام يهدم ىو ىهو ةسوقرسل هراصح ىف هبحن ىضق ىذلا :ةلمجلا .نناق .تارقلا
 . نم اضيأ ىهو - نونحس ةنودم تغاش اذإ ىتح ,رصمب مساقلا نب نمحر لا دبع دانيا تاءذلما
 سانلا اهنونقلي ةيلقص ىف خويشلا ذخأ ةيبرغملا دالبلاو ناوريقلا ىف - مساقلا نبا تاءالمإ
 .كاته بالطلاو

 علل ءادنلا نو رظتتي نولاوي ل قرح ركسم هبشا اولظ ةيلقص ىف نيملسسملا نأ عمو
 " ىنتال تناك تاخرصلا نأ عمو .خراص لوأ عم مهفويس ةووهشم نولازي لو ءءاسم حابص ظ

 ىدع برح نم نوهسي نوداكي الو هب مهدهع لاوط نوصحلا نوحتفي اولظ مهنأ عمو ,عفت رث
 تايالو اهيف مهسفنأل | ركو ,اهوحتف ىتلا ندملاب اورقتسا هلك كلذ عم ,ةديدج ابرح اوءدبي
 ,همخف روصقو لزانم ءانبو نارمع نم اهب لصتا ام لكو ةيبرعلا ةراضحلا اهيلإ اولقنو ,ةيمالسإ
 مو .اهنونفو اهمولعو اهعورف فلتخم ىف ةفاقثلاب اوضهن اى .ةراجتلاو ةعانصلاو ةعارزلاب اوضهنو
 رزامو تنجرجو ةسوقرس ءاملع ىلع كلذ نم هلصحي ناك اب ىلقصلا ملسملا بابشلا فتكي
 ناكو ءاهئاملع تاقلح نم دوزتلل ناوريقلا ىلإ نولحري اوناك دقف ندملا نم اهريغو مرلبو

 ندم وز خا اع كانه بالطلا ديوزتل رحبلا نوربعي اهخويشو ناوريقلا ءالع نم نوريثك
 ءايسنوت ادلب - ىمالسإلا دهعلا لاوط - ةيلقص تناك امنأكو .تافلؤملا نم اوغاصو مولعلا
 : اهيلإ نيرجاهملا نييسنوتلا عم لحري بادآو مولعو تافننصمو بتك نم ناوريقلا ىف ام لكف
 ف اةمسأ لص نعت اباتك نأ نذإ ةلأسملا تلو :ويتادلب لإ مهتدوع نيح مهبئاقح ىف اهئانبأ عمو
 ظ ثيداحأ نم هدانسإ لصتا ام هيف صخل ىذلا ىسباقلل صخلملا باتك لثم ةيلقصلا صوصنلا
 ىلإ لقن ام اهبو هب انلجس بتكلا نم هريغ وأ وه هاندجو اذإ ىتح .كلال ًأطوملا باتك
 مهم باتك ناوريقلا ىف فلؤي مل ذإ كلذ نم عسوأ تناك ةلأسملاو ,ةيملعلا تافنصملا نم لق
 ةعانص ىف ةدمعلا باتك نع فورعم وه انيوسن لع تلو يشن ةلمحت دقو:ةيلقع ىلا ل الإ

 اهيلإ لمحو .هنطوم ىلإ ةيلالطلا ةرجهلا دعب اهيلإ لحترا دقف ءىناوريقلا قيشر نبال هدقنو رعشلا
  ةغالبلاو ىدألا دقنلا ىف سلدنألاو برغملا تعضو ام عورأ ٌدَعِي ىذلا سيفنلا ٌباتكلا اذه هعم
 د دلال اة 1 قيعي, تا فلا ناك فلا ىف بير الو .بتك نم اهتانسحو

 كلذك ناوريقلا ءابدأو ءالع عم ةلحرلا لدم كى تايكالاوب.ءالعلا لذات ان وجت لغو
 يلقن نصفي نسل هنألا ءيبابشلا نظعي ناك لي وسل دنالاو قرتتلا ءايدأو ءاملع عم اهولدابت
 دصقي ناك ام اريثكو ءسلدتنألا ةيملعلا مهترهش تغلب نمم كاذ وأ ملاعلا اذه ىلإ عامتسالل
 رصم ىلإ نييلقصلا بالطلا ةلحر تناكو .اهيلإ هتقبس هترهش دجيف سلدنألا ةيلقص ءالع ضعب

 دمحم نب ليعامسإ دمحم ىبأ لثم نم قرشملا نم بيدأو ماع ريغ اهلزنو «ةريثك قرشملاو ٠
 2 باتك دحاو ريغ - - هئادبلا عئادب هباتك ىف رفاظ نبا لوقي اك - هنع دحأو وو اهيتلا|
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 . ناويدل ةيوار ناك هنأ هتمجرت ىف توقاي ركذ دقف ىوغللا ةزمح نب ىلع لثمو «ىبلاعثلل ةميتيلا

 نأ ىلإ هحرشيو ىبنتملا ناويد بالطلل ىوري اهيف لظو ةيلقص ىف مرلب ىلإ لحر هنأو ىبنتملا 0

 ىف ركذي ىكم نباف .ةيلقص ىلإ تلخد ةريثك ىرخأ نيواود نأ ودبيو م187/هاال0 ةنس ىفوت

و ريثك راعشأ نم نونغملا هيف ْيطخي ناك ام ناسللا فيقثت» هباتك نم نيعبرألا بابلا
 ةمرلا ىذ

 ىبأ ةمجرت ىف ءاكحلا خيرات هباتكب ىطفقلا لوقيو .ىضرلا فيرشلاو ىمورلا نباو ري رخو

 صاغو رحب لك ضاخ هنإ : ىديحوتلا ٍنايح ىبأل ةسناؤملاو عاتمالا باتك نع ىقطنملا ناميلس

وهو ,ةيلقص ةريزج لهأ ضعب ًطخب نم ةخسن رهظ ىلع هتيأر ام نسحأ امو تلي لك
 :دلوق 

 لدي ام كلذ ىفو .«افحلم الئاس همتخو اثدح هطسوتو ايفوص عاتمإلا هباتك نايح وبأ أدتبا»

 .نييلقصلا نيعأ تحت تناك - نايح ىبأ بتك لثم - ةيقرشملا قيمعلا ركفلا بتك نأ ىلع

 ةيبدألا بتكلا سئافن نم ةيلقص ىلإ لقن امل زومر وه امنإ كلذ نم هيلإ انرشأ وأ هانركذ امو

 هقفلاو ىوبنلا ثيدحلاو ريسفتلا ىف ةيقرشملاو ةيسنوتلا بتكلا سمئافن تناك نأ دبالو .ةيركفلاو

 .اهيلإ اهرودب لقنت

 7 هوجولا ضعب نم - كلذ ىلع لديو ءاهب ةطيشن تناك ةيملعلا ةكرحلا نأ دكؤملا نمو

 لوقيو ءدجسم ىتئام ىلع ديزي ام اهب ناك هنأ نم ضرألا ةروص هباتك ىف لقوح نبا 6
 «ملعم ةئامثالث نع لقي ال ام مرلب ىف نإ - نادلبلا مجعم ىف توقاي هنع كلذ لقنو - اضي

 ةفاقثلا عورف فلتخم ىف سانلا اهب نورضاحي دجاسملا ىف ةريثك تاقلح مه تناك نأ ب

 نم مهل نيملعملا نم ةسمخ هب اباتك اهب ىأر هنأ لقوح نبا ه هركذي ام فيرط نمو .ةيمالسإلا

 مهنإو نوريثك بيتاتكلا نايبص نإ لوقيو .ةسردملا هذه ريدم وأ ِباّبكلا ريدم وه سيئر مهنيب

 - بيتاتك تسيل كلذب ىهو .دحاولا لصفلا وأ ةدحاولا ةقلحلا ىف ابلاط نينامث انايحأ نوغلبي

 ندملا تناك اهتلكاش ىلعو .مرلب ىف عساو ىملع طاشنل تلّمُأ دقو ءسرادم ىه امنإ - لوقي اك

 .ةيلقص ىف ىرخآلا

 ,لئاوألا مولعب أدبنو ,ةيمالسإلا ةيلقصب ةفلتخملا مولعلا ىف طاشنلا ضرعتسن نأ انب ٌيرحو

 نامورلاو قيرغإلا نم اهناكس فصن نم برقي ام ناك ذإ ,ةيلقصب ةطيشن - .انيار ىف - تناكو

و ةيبرعلا مهنم نوريثك قذحو ,ةينيتاللاو ةيقيرغإلا اهيتغلب ميدق ثارت مه ناكو
 ضعب قذح

 لدابتلا ىلإ كلذ عفدو ءناكسلا نيب ىمويلا لماعتلاو طالتخالاو جازتمالا مكحب اهيتغل برعلا

 كلذي اونع نم مهأ نمو ءىبرعلا ثارتلاو ىييتاللا ىقيرغإلا ثارتلا نيب ةججرتلا قيرط نع

 اهيلإ نولقني اوناك اك اهثارت سئافن ضعب ةيبرعلا نع نولقني اوناكف ,نويلقصلا نابهرلا

 هركذ ام - هوجولا ضعب نم - كلذ ىلع لديو ىنيتاللا ىقيرغإلا ثارتلا سئافن ضعب

 :ةيب رعلا ةراضحلا نع تاقرو هباتك كن لوألا ءزجلا ىف باهولا دبع ىنسح نسح ذاتسألا
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 ١ تيب سسؤم (ه1484- 191) دمحأ نب ميهاربإ ىبلغألا ريمألا نأ نم ةيسنوتلا ةيقيرفإب |
 .اهيلع علطا ىتلا ةيضايرلا مولعلا ىف ةينيتاللا تافنصملا نظعب راش ةدافر هتمصاع ىف ةمكحلا

 ْ | نم ةغللا ءاملع ضعب مهب قحلأو ةيب رعلا ةغللاب نيملكتملا نييلقصلا نابهرلا ضعب اهتججرتب فلكو

 نأ رهظتسيو «حيحص ىبرع بلاق ىف اهكبسو مهتارابع حيقنت ةمهمب مهيلإ دهعو «نييقيرفإلا
 ىف لجلج نبا ركذيو ,تابنلا ملع ىف (©1ةهفادو) سونيلب باتك ةيبرعلا ىلإ اولقن دق اونوكي
 نم (ها١0-١٠1) رصانلا نمحرلا دبع دهع ىف ةبطرق ىلإ رجاه هنأ ءابطألا تاقبط هباتك
  هّمضف ,ةيودألاو ريقاقعلا ءاسأ فرعيو ةينانويلا ملكتي ناك هللا دبع ابأ ىعدي بيبط ةيلقص

 فلؤملا سديروقسويد باتك ةمجرت ىف مط انوع نوكيل اهئابطأو ةبطرق ءالع ىلإ رصاتلا ظ
 ىف بط ريغو بط نم لئاوألا مولعب ىنعت ةيلقص تضم دقو .تاتابنلاو ةيودآلا نع ةيقيرغالاب

 ىبرعلا ثارتلا ناك ةيبرعلا ىلإ مجرتي ىملعلا ىقيرغإلا ىيتاللا ثارتلا ناك او .ةمجرتلا

 مايأ ذنم ناوريقلا ىف نورثاكتي اوذخأ دق ءابطألا ناكو .ةينيتاللا ىلإ هرودب مجرتي ىملعلا
 هيلع لوي امو ,ةيلاتلا نورقلا ىف كلذ درطاو ناوريقلا اهتخأل ةاراحم ةيلقصب اورئاكتف ,ةبلاغألا
 ,ةيلقص ىف ءابطألا طالغأ نايبل «ناسللا فيقثت» :هباتك ىف ىكم نبا هدقع ىذلا 0

 ىبيجتلا نوحرف نب ديعس لعج ام ,ةيفسلف ةئيب اهنأب ىرجملا عبارلا نرقلا ىف ترهتش
 ىف رماع ىبأ نب روصنملا مايأ ةنحم هتباصأ نيح اهيلإ أجلي 0 راها ةبقلي ل
 نسحي ناكو .هتافو ىلإ اهب لظو ممألا تاقبط هباتك ىف دعاص لوقي امك نرقلا اذه رشاوا

  بناجبو .ةمكحلا ةرجش اهامس ةعيدب ةلاسر ةفسلفلا مولع ىف هلو اعيمج ىقيسوملاو ةفسلفلا
 زيزعلا دبع ىضاي لا ملاعلا لثم نم نويضايرو نوسدنهم لانه ناك ةيلقتم ةقبلفتعوأ ةقلسال

 . ةيلقص ءارعش ع ىنغت ىتلا مرلب ىف ةخدابلا روصقلا دكؤتو .ةديرخلا ىف ةمجرت هلو ىرفاعملا

 .نيعرابلا اهيسدنهم ةراهم ةعيدبلا اهتاراوفو ةرضنلا اهقئادحو اهفراخزو اهتماخف نيفصاو

 اهفرغو اهئاهبأو اهماخرو اهئاسفيسفب كاش نوف ةيلقص ندم نم اهريغو مرلب روصق ترهبو
 نم هرهب ام لجسو عضوملا اذه ريغ ىف انب رم ايك الاوط تاونس اهسردي لظو ءاهشوقنو
 .ةيلقصو اينابسإ ىف ىبرعلا نفلا هباتك ىف اهدهاشم

 ' دفاور تاساردلا كلت ىف اهدقو .ةيوحنلاو ةيوغللا تاساردلا ىف ةيمالسإلا ةيلقص طشنتو

 .ةغللا ىف قمعتلا بلط ىف لحر ىذلا ىبطرقلا ىدارملا غبصأ نب ىسوم اهزن دقف ءجراخلا نم

 ' .ةرهمجلا مجعم بحاص ديرد نبا ةصاخو نييوغللا هئاملعل ذملتتو قارعلا لخدو ءقرشملا ىلإ
 هالتو ,ةيغبلا ىف ىطويسلا لوقي امك هل انطوم اهذختاو ةيلقص ىلإ داع اغنإو هنطو ىلإ دعي مو
  ىتلا ةنتفلا لئاوأ ىف اهيلإ لحر نييسلدنألا هذيمالت ةرثكب روهشملا ىسلدنألا ىوغللا دعاص

 اهب ىفوتو ةيلقص ىلإ داع نأ ثبلي مو سلدنألا ىلإ عجرو م1١١٠/ه1401 ةنس ةبطرقب تبشن
 نب ىلع وحنلاو ةغللا ىف اهئاملع نمو .ةاورلا هابنإ ىف ىطفقلا ركذ اك م9١١٠/ه١٠8 ةنس



 ا

 دمحم نب رهاط مهنمو ءنيزربملا اهب ءالعلاو نيدودعملا ةغللا لاجر دحأ ىلقصلا ىوغللا بيبح ظ

 .اهمالكو برعلا ةغلب هنم ملعأ هنامز ىف نكي مل :هنع ىطفقلا لوقيو .ىوغللا ىلقصلا قابقرلا

 ١ :ةتلكاش. لغو (اعهساو) امرضخ ارحب هنم اوقلف ناكم لك نم ءالعلا هتدصقو ءاهماظنو اهرثنو

 ثبلن امو .بدألا تاودأل اعماج .برعلا مايأو ةغلل اظفاح ناكو ,ىنابقرلا رهاط نب ىلع هتبا

 اهب هل تنوكت وحنلاو ةغللا مالعأ نم ريبك ملعب ىنامرونلا وزغلا لبق.ىقتلن نأ سماخلا نرقلا ىف
 نرقلا رخاوأ ىف ةيلقصب دلو .ىميمتلا ربلا نب تسلا ني: لع سن ني هةر ةعوقلا ةسودم

 دوزتلل قرشملا ىلإ اهنع لحر وحنلاو ةغللا نم اهخويش ىدل ام ذخأ اذإ ىتح .ىرجملا عبارلا

 وهو 0 1/277 ةننس ىوتملا سريحتلا تسول اهنف لدلتتو .ةرهاقلاب هاصع ىقلاو: ءايقف ءامهنم

 ىورت ام رثكأ» :ناكلخ نبا لوقي .ءارعشلا نيواودو ةغللا بتك نويرصملا هنع ىور نم مهأ

 ناكو «هقيرط نم ةيرصملا رايدلا ىف برعلا مايأو ةيب رعلا راعشألاو ةغللا ىف ةميدقلا بتكلا

 ةروص قثوأ ىف هجرخي ىتح اهنيب لباقيو ناويدلل وأ باتكلل ةفلتخملا تاياورلا عجاري لازي ام

 ىءدخا ةمرلا د: :ناويد اهتمدقم قو :ىمريجتلا نع اهذهأ قلا نيواونلا هينانجبو .ةلكف

 داو مهل هحرشو ىنتتملا نم ةريشاف دعمتم يللا يتلا ةاؤيد نيدقرن ني حلاص نع ةرهاقلا

 رزام ةنيدم ذختاو .هنطوم ىلإ داعو ءوحنلا ىف ةروهشملا هتمدقم ذاشباب نبا نع ةرهاقلا ىف اضيأ

 تعستاو 40: ةئس ةرلي ةنيدن ىلإ لوو فماهي رقو دوكتم_قبا اهبحاص هعركأو ذل انأقَم

 دعا رفعت نين لع نيلقفلا نمو نييلقص ريغو نييلقص جف لك نم بالطلا هءاجو هترهش

 نييلقصلا ريغ هذيمالت نمو .نامرونلا مايأ ىف هنع ثيدحلا ىلإ دوعنسو عاطقلا نباب فو رعملا

 هللا نم نب معنملا دبع ميدو 1011 ةنس ىبنتم ا ناويد عمس هنمو ىفريصلا ميهاربإ نب هللأ دبع

 نبا ةلاسر ىلع محفملا هدرو سلدنألا نع انباتك ىف هب انمملأ دقو دامكلا نباب فورعملا ىورقلا

 ١ كما عربا. عشت اب روهشملا فلخ نب رمع نييلقصلا هذيمالت نم نأ ركذن نأ انب ىرحو ,ةيسرغ

 ءاملعلا هاوفأ نم اهعمس ىتلا طالغألا هيف لجس ىذلا ناسللا فيقثت باتك فنصم ىلقصلا .

 .دّرفلا ملعلاو دحوألا مامإلا » ربلا نبا هذاتسأ لع هحرخ هنا هعسنقم ف لاقي هارتو مهريغو

 كل ا ا

 لاعفألا ىف صقتنلاو ةدايزلا كلذكو ءاسألا ىف صقنلاو ةدايزلاو ليدبتلاو فيحصتلا نع اهيف

 فاضأو .ةماعلاو ةصاخلا ةنسلأ ىلع طلغلا روص نم كلذ ريغ ىلإ تنولا نيكذتو ءركذملا كيناتو

 ةنأ لع لذي باتكلاو .ءابطألاو ءاهقفلاو نيثدحملاو ءارقلا ءاطخا نخ ةنيرط لوصف: ةللذ ا

 نم ةنسلألا اوصلخي ىك هذيمالت ىف بلا نإ اه مف ةيوقل ةع رس رعب امس ا

 ىلإ ةيلقص ربلا نبا حرابي ىتح م57١٠ا//ه٠45 ةنس ىفاوت امو .ءالعلا ةنسلأ ةصاخو اهطالغأ

 هتمجرت ىف هنع ىناهبصألا دامعلا لوقيو ءسنوت ىلإ ىكم نبا هذيملت اهحرابيو .سلدنألا
 . ةنكمألا عيمج ىف ةنسلألاب هلضفو ءىوغل بيطخ ثدحم هيقف وهو سنوت ءاضق ىلو» : ةديرخلاب
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 ةعقلا تييطقع ريكا ةتابن نباو .«ةتابن نبا نا. خردل ل يطع هلو وع نو ا

 ةيلقص نم بيطخل ةداهشلا هذه ىف لعلو .ةطنزيبل هبرح ىف ةلودلا فيس بيطخ ناكو .قرشملا
 - لصولا عم ءامسألا مزجي ةعمج موي مرلبب هدهاش بيطخ نع لقوح نبا همعز ام اوحم وحمي ام

 ورا أ يناس نحال ملل ف ساو ايزل ل ديا ىلنأ نع لاعفألا رجيو .

 هب هقضو ام. لك ىف اهوفع ناك ةثأ -انفلسأ ايف - انركذو !نيماع وحن مهبطخي لظ هنأ عم .هيلع

 اهل هتاماهتاف .ةيمطافلا ةلودلا بهذم ىليعامسالا يعبشلا بهذملا ضفرت تناك اهنأل ةيلقص

 + دكؤي اه ارثثو ارعش بدألاو ةينيدلا تاساردلا لاح ىف جتنت اهارنسو ,ةفئاز تاماهتا اهئابطخلو

 آ .هتاماهتا نالطب

 ةمرلا ئذ ناويذو ىنلاعتلل ةمييلا ةعوفم لقصلا بابشلا ثتلضو هنأ لغ اتمذق اه:لدبو
 ىمورلا نباو مامت ىبأل ةفلتخم ةيسابع نيواود مهتلصو اك ,مالسإلاو ةيلهاجلا ءارعش نم هريغو
 وسو نطخم نم هب انو ظع اجلا نييعلاو نايبلا تاتك مهلضو: نا قيالو ,يبارضأو قيتملاو“
 انب رمو مهتلصو قرشملا ىف ةفلؤملا بدألا عيماجي رثكأ نأ ىف كش نم امو ءىرصحلل بادآلا رهز
 ,ةبيتق نبال بتاكلا بدأ باتك نيواودلاو بتكلا نم ىوري ام نيب ىوري ناك ربلا نبا نأ
 نأ دبالو ,خويشلاو بابشلا نيب ةيلقص ىف ماع ىبدأ قوذ ءوشن ىف هريثأت هل ناك كلذ لكو
 ياتكو مهئارعش مادختسا ليلدب قرشملا ىف ةيدقنلاو ةيغالبلا تاباتكلا ضعب ىلع اوعلطا
 ةيلقص ىف بابشلا ظح ناكو .ةسالسو ةبوذع نم مهراعشأ ىف ام ليلدبو ,عيدبلا تانسحمل

 م٠ </ه 5407 ةنس هتافو ىلإ هل اماقم اهذختاو رزامب همايأ رخاوأ ىف قيشر نبا لزن ذإ ايظع
 بتك عورأ نم دعيو هدقنو رعشلا ةعانص ىف ةدمعلا هباتك بالطلل سردي تاونس كانه لظو
 هأرقو ,نودلخ نبا لوقي اى اهعورأ نكي مل نإ ةيغالبلا تانسحملا نايب ىفو دقنلا ىف فالسألا

 هباتكب هتمجرت ىف لوقي اك ىطفقلل تعقو باتكلا نم ةخسن ةداهشب رزام ىلاو دوكتم نبا هيلع
 كلذ قعبو. :ةتافو دعو هتايح ق:هئوسرادتي رزام نيغو نزام ةيلقص:ق:ىالطلا دخلا ةاونرلا دابا ”

 ' ةبصخ ةيبدأ تاكلم اهئابدأل حاتأ ام ةيرثنلاو ةيرعشلا تاراتخملا نم اهل حيتأ ةيلقص نأ
 ةغايصلا لامج اهئابدأل حاتأ ام ةدمعلا باتك هد ىفو .دقنلاو ةغالبلا بتك نم ال حيتأ اك
 ' .هتفاهرو ىبدألا قوذلا ةقدو

 : نم اندجو ةينيدلا تاساردلا ىلإ ةيمالسإلا ةيلقص ىف ةيوغللاو ةيدقنلا تاساردلا انكرت اذإو
 ,ىرزجلا نبال ءارقلا تاقبط ىف اك ناسارخ نب دمحم ىرجحملا عبارلا نرقلا ىف اهئارق رابك
 دنع «نكو نماعتلا رقع ىأل نملتتو ىروبتلا ةثيحلاو:ثاء ارقلا سرد اهيفو رصب ملعلا بلط

 ' ىفوت نأ ىلإ ةيلقصب اردصتم ائرقم لظو .نآرقلا بارعإ هباتك اهنيب ناكو هيلع اهأرقو هتافنصم
 نب ناليغو بيبح نب فسوي هنع ةءارقلا ىور نمو .نيعستو اتس غلب دقو م15 اها ةنس



 سا

 تلاكو ,ةيمالسإإلا دالبلا عيمج لثم كلذ ىف اهلثم ةيلقص ىف نآرقلا ةءارق رهدزت نأ 55 .ميمت

 .هنأم رقما فصوي ةداعو عقان نحب: ئرصملا شرو.ةدارقب رن ب ةييرغلا دالبلاو سنوت لثي

 ٠ هريسفتي نونعي أم اريثك اوناك ةيلقص ىف ميكحلا ركذلل : نيئرقملا نأ ىلع لدي امم نآرقلل رسفم

 ٠ نآرقلا بارعإ باتكل افنأ راملا ناسارخ نب دي لع نتجنو :هنم هظت ام ةئشانلا مهفت ىتح

 ىلقصلا فلخ نب ليعامسإ رهاط وبأ ادإف عوضوملا اذه ىف اطاشن ةيلقص ىف ثدحي ساحنلل

 - مجرتنسو .تادلحي عست ىف ناك نآرقلا بارعإ ىف اباتك فلؤي م77١٠/ه 500ةنس ىفوتملا
 .بتك ةئثالث ريسفتلا ىف هلو ىلقصلا رفظ نبال - دعب ايف

 - لثملاب - تناك ةيلقص ىف اطشان هريسفتو هبارعإو ميكحلا ركذلا, ارقإ ناك ام وحن ىلعو

 مهأ نمو .ىرئاصحلا ركب ىبأ لثم نم نيريثك نوهبانلا هظافح ناك ذإ .ىوبنلا ثيدحلا ةياور

 مجعم» هباتك ىف «راطنمس » هتدلب نع ثيدحلا ىف توقاي هب هون دقو ىراطنمسلا قيتع اهظافح

 خويشلا ءاقل ىلإ لحتراو ,مهدنع ام ذخأ ىتح مرلب ىف خويشلا تاقلح مْرل دق ناكو «نادلبلا

 ماشلاو ناسارخو سرافو نميلا حويش نع ذخأف هتلحر ىف عسناو و لوسرلا ةنيدم لزنو

 بتكيو كاسنلاو دايعلا هظافحو ثيدحلا خويش بناجب نادلبلا كلت ىف ىقلي ناكو .رصمو

 بيترتلا ةياغ ىف ناك افيلأت هقفلا ىف فنص اك . «مهنع هعمج ام لك فنصو .نيتئفلا نم هعمسي ام

 ىفوتو «ىكلاملا هقفلا ىف أطوملا باتكو ىوبنلا ثيدحلا ةيلقص ىف هذيمالتل سردي ناكو .نايبلاو

 .مرلب نامرونلا كلم لوألا راجور لتحا نيح م١٠ /١/ه84785 ةنس

 طاشن ناكو ثيدحو هقف باتك كلامل أطوملا نأل نيثّدح اوناك ةيلقصب ةيكلاملا ءاهقف رثكأو

 سانلا نو رضاحي - رمألا لوأ ذنم - ةيلقص ةاضق ناك نأ كلذل أهو ءادج اًحساو ةيلقصب هقفلا

 ءاضقلا ىلو ىذلا ىدنكلا ناميلس نب ملاس كلذ ىف مهمدقتي ءاضقلا ىف مهتدمع ىكلاملا هقفلا ىف

 ىف اك ةيلقص ىف كلام بهذم رشن ىلع هدهج لكب لمع دقو م814/ه١14 ةنس ةيلقص ىف

 ىفوتملا ناوريقلا هيقف ديز ىبأ نبا مامإلا ةذمالت رابك نم ذيملت اهزنو .سوفنلا ضاير باتك

 ناوريقلا ءاهقف نم هؤوالمز ناكو مساقلا ىبأ نب , فلخ ىعذاربلا وه م1531/هاخك ةئئس

 هل تلصحف .مرلب ىف اهريمأ دصقو .ةيلقص ىلإ لحرف ,ةساير اهب هل لصحت ملف .هنع نوروزي

 لوقي ىكلاملا هقفلا ىف نونحس ةنودم راصتخا ىف بيذهتلا هباتك فلأ هدنعو .ةبيط ةناكم هدنع

 ماعلا ىف هترهش تراطو .سلدنألاو برغملاو ةيلقص ىف سانلا لوعم هيلعو نوحرف نبا

 باتكو ةنودملا لئاسمل ديهمتلا ىف اياتك اضيأ ةيلقصب فلأو .ةفلتخم حورش هل تبتكو ىمالسإلا

 نبا لوقي ىكلاملا هقفلا بتك نم ةحضاولا راصتخا اضيأ هلو .ةنودملا لئاسمل تامتتلاو حرشلا

 وم تاهمألا ىَل ام عمج دق ديز نبا نبا ناكو ةركاذملل ملعلا ةبلط دامتعا هيلعو :نوحرف

 ودبيو .ةنودملا ىلع هباتك ىف همظعم ىعذاربلا لقنف رداونلا هباتك ىف لاوقألاو فالخلاو لئاسملا

 .ىرجطلا سماخلا نرقلا لئاوأ ىف ةيلقصب ىفوت هنأ



 اا

 2 بقل دقو 40١ ةنس ىفوتملا رزام ةنيدم نم ىميمتلا سنوي نب دمحم هدعب ةيلقص ءاهقف نمو 0

 باتك لئاسم ىف ديج فلؤم هلو ,ىوتفلل سانلا هءاجو ىكلاملا هقفلا ىف هرحبتل ربكألا مامإلاب
 هرصاعي ناكو .نونحس ةنودم ىلع ةديج ةيملع تاقيلعتو ةديفم تافاضإ هلو .كلام مامالل اأطوملا

 لحرو ءاهنم ىوترا ىتح هدلب ىف خويشلا تاقلح مزل ,ىلقصلا ىشرقلا دمحم نب قحلا دبع

 ىضاقلابو ةاره ىف ةيكلاملا خيش ىورحلا رذ ىبأب ىقتلاو رابكلا ءاهقفلاو خويشلا ءاقلو جحلل
 هلأسو ىنيوجلا نيمرحلا مامإب ةيناث ةجح ىف ىقتلا اك قارعلا ىف مهخيش ىكلاملا باهولا دبع

 2 نوئحس ةنودم مرلب ىف هبالطل سردي ناكو .هبتك دحأ ىف كلذ لجسو اهنع هباجأ لئاسم نع

 و .فيلأتلا حيلم ناك » :هنع اضيأ نوحرف نبا لوقي .ىكلاملا بهذملا لوا تضع ىلا

 د هيلإ داع » هنإ اضيأ نوحرف نبا لوقيو «هنودملا لئاسمل قورفلاو تكنلا» هباتك هتافلؤم

 مساب ريبك ىكلاملا هقفلا ىف باتك هلو «هتاليلعتو هتارايتخا نم ريثك نع عجرو ليدبتلاو.

 ,ةنودملا ظافلأ طسب ىف باتك هلو ىعذاربلل ةنودملا بيذهت ىلع كاردتسا هلو «بلاطلا بيذهت»

 ريثك ناكو هتايح ىف ةريبك ةرهش زاحو .نونحس ةنودم ةمدخ ىف ترصحنا ةيهقفلا هلامعأ نأكو

 ةمعن نب دمحبو طايخلا نبا -لاوكشب نبال ةلصلا ىف اك - ناوريقلا ىف هيلع سردف .لاحترالا
 تمن نيل دلال لل ىحاتو, نانستللا نر كول أ :نيسلدل الإ وع اداب قدام سوو, فس ألا
 هنأ ودبيو م77١٠/ه477 ةنس ةيردنكسالاب ىفوتو .ىلقصلا هيقفلا تباث - نييلقصلا هتذمالت

 .م١/١٠//ه4 ةنس اهيلع نامرونلا كلم لوألا راجور ءاليتسا درجمب مرلب نع لحر
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 ىنامرونلا دهعلا ىف '')ةفاقثلا

 ' ةيندمو ةراضح نم اهيف اوأر ام مهاهو ,ةرهدزم اهب ةيملعلا ةكرحلاو ةيلقص نامرونلا لخد

 برعلا اهناكس نم اوسلجي نأ ىلإ ةجاحلا دشأ ىف لب .ةجاح ىف مهنأ حوضوب اورعشو .نيتيمالسإ
 نونفلاو مولعلاو ةفاقثلا ىفو ةراجتلاو ةعانصلاو ةعارزلا ىف مهتذتاسأ نم ةذمالتلا سلجم

 اهمولع ىلع بابكإلا ىلإو ةيب رعلا ملعت ىلإ ىناثلا راجور هنبا لوألا راجور عفدو .ةفلتخملا
 ام نونفلاو مولعلا هذه نم دوزتلا ىلإ لوألا مويلغ هنبا ىناثلا راجور عفد لئثملابو ءاهنونفو

 )١( ايقيرفإ ىف ةراضحلا نع تاقرو نم ثلاثلا مسقلاو قاتشملا ةهزن ىنامرونلا دهعلاب ةفاقثلا ىف رظنا "

 ةمجرت لييمودلأل برعلا دنع ملعلاو ,ةيسنوتلا ,ريبج نبا ةلحرو ىسيردالل قافآلا قارتخا ىف

 ةيلقص ىف برعلاو ,راجنلا ميلحلادبع روتكدلا .ىناهبصالا دامعلل ةديرخلاو .ىزيرقملا ططخو

 ظ .سابع ناسحإ روتكدلل ءارقلا تاقبطو .ىطفقلل ةاورلا هابنإو

 ] ,نودلخ نبا ةمدقمو .ناكلخ نباو .ىرزجلا نبال



8 
 هباتك حتاوف ىف ىسردإلا انثدحيو ,هنكمأ ام اهباعيتسا ىلع ىناثلا مويلغ هنبا هرودب ثحو دوزتلا |

 0 امأ» : الئاق مولعلاو نونفلا هذه نم ىناثلا راجور ز رحأ ام ىدم نع «قاتشملا ةهزن»

 .اهنم نق لكب ذخأ دق هنوكل دحي رمخت الو دعب كرت الف تايلمعلاو تايضايرلا مولعلاب
 مويلغ نع - اني. ره امك دك ريتش نيا لوقيو»# ىلعحلا .حذقلا» هيف: يرشور نفوألا ظحلاب

 . ىتم هنإ ىتحإ مهيلع صرحلا ديدش مهب ءانتعالا ريثك وهو .نومجنملا ءابطألا هل» : ىناثلا

 .هنطو نع هيلسي ىتح .هتشيعم قازرأ هل ردأو .هكاسمإب رمأ هدلبب زاتجا مجنم وأ بيبط هل 7

 نم ةسيفنلا ةيملعلا زونكلا ةمجرت .ىلإ ةجاحلاب - رمألا لوأ ذنم - لوألا راجور سحأو

 هل حاتأ نأ ثبلي ملو ,ةيملعلا تاورثلا هذه مهسفنأل نامرونلا زوحي ىتح ةينيتاللا ىلإ ةيب رعلا

 م9١٠٠/ه٠٠2 ةنس ةيسنوتلا ةجاطرق ةنيدمب دلو ىقيرفاإلا نيطنطسق ىمسي ىنارصن كلذ

 ةضايرلاو بطلا ىف لئاوألا مولع باحصأ ىلإ ناوريقلا ىف فلتخاو ءاهنقتأو ةيبرعلا فقثو
 ةجاطرق :هدلي ىلإ داعو .ةروكذملا مولعلاب هتفرعم لمكتسا اهيفو ةرهاقلا ىلإ لحرو ,كلفلاو

 نع برعلا هبتك ام لك ةمجرت ىلإ هتجاح هنم فرعو لوألا راجور دهع ىف ةيلقص ىلإ اهكرتو

 لوألا راجور ىلإ داعو .ماظعلا اهؤابطأ هبتك ام سفنأ اهنم عمجو ءناوريقلا ىلإ عجرف .بطلا
 ريغو ةيبط بتك نم ةماع برعلاو ناوريقلا ءابطأل ام سفنأو لضفأ هل ىفطصا هنأب هرشبي

 هتساير ىلوتف ايلاطيإ ىبونج ىف ونرلاس ةنيدم نم برقلاب ونيساك لبج ريد هل سسأف .ةيبط
 ةيكلفلاو ةيضايرلا اهتافنصم ةمجرتب مهارغأ اهوملعت اذإ ىتح ةيبرعلا ملعتب هنايهر ىرغي ذخأو
 امو ,ةيبروألا تاعماجلا ىلإ لقن اهنمو ونرلاس ةيلك ىف هومجرت ام سدو «ةينيتاللا ىلإ ةيبطلاو
 ايناملأ روطاربمإو ةيلقص كلم ىناثلا كيردرف دجن نأ ىبطلا لاجملا ىف ةلالدلا غلبأ كلذ ىلع لدي

 نأ اهب لمعي بيبط لك ىلع اهيف ضرفي هتكلمم ىف ىبطلا لمعلا ةلوازمل ةصاخ ةحئال نسي
 ريثأت هل ناكف .ةيبروألا ةضهنلا رصع ليبق كلذ ناكو ءونرلاس ةيلك نم بطلا ةزاجإ ىلع لصحي
 نع تاقرو» :هباتك نم لوألا مسقلا ىف باهولا ديع ىنسح نسح ذاتسأالا لوقيو .اهيف. غلاب

 يكل نم ىطتطم# دع تان رش نأ ةظحالملاب ريدج» :«ةيسنوتلا ةيقيرفإ ىف ةيبرعلا ةراضحلا

 . ءايطأ تافنصم نم ادمتسم ناك امنإ هرارغ ىلع عضولاو هديلقت لواح وأ ةينيتاللا ىلإ ةيبرعلا
 - ىلع ةئيهلا ملعو كلفلا ىن دمتعا هنأ اك ,رازجلا نب دمحأو نارمع نب قحسإ لثم نييناو ريق
 ىف بصي ناك كلذ لكو .«ىناوريقلا لاجرلا ىلأ نب ىلع موجنلاو كلفلا ىف عرابلا باتك

 ىلع لدي .ذادفا نيسدنهمو ءاملعب ةسدنطاو كلفلا ىف ترهتشا اهنا ودبيو ارم تخا ةيلقص

 ماك تاه لك هللا رمأب مكاحلا ىمطافلا ةفيلخلا دجن اننأ - هوجولا ضعب نم - كلذ

 ىف اهقادع بلط ىف .ةيلقص ىلإ لسري ةرهاقلا ىف هدصرم ءىشني نيح (م١٠ < ./ه١28-

 .ىناهبصألا دامعلا فقوتيو ,ىلقصلا سدنهملا ميركلا دبع دمحم وبأ هيفاويو .ميجنتلاو ةسدنه لا
 :سدنهم وأ ىكلف مجنم وأ ىضاير هنإ كاذ وأ رعاشلا اذه نع لوقيل ةيلقصب صاخلا مسقلا ىف
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 1 ءابساح |جنم ناكو ىنرقلا نبا لثمو تايضايرلا ءالع نم ناكو ىرفاعملا زيزعلا دبع لثم

 ٠ .اعراب ارعاشو امجنم اسدنهم ناكو هيقفلا ىسيع نب دمحم لثمو

 «مرلب» ىلإ ىسيردالا فيرشلا ىعدتسا ىامرونلا ةيلقص كلم ىناثلا راجور نأ فو رعمو

 ' ىف قاتشملا ةهزن» :عئازلا هياتك هل فلأف ءايفارغجلا ىف اياتك هل فلؤي نأ هيلإ بلطو .هتمصاع .

 ملع ىف عجرم مهأ نييبروألا دنع لظو .برعلا هفلأ ىفارغج باتك لمكأ وهو «قافآلا قارتخا
 تمجرتو م١6١١ /ه0140 ةنس هفيلأت ىسيردإلا متأ دقو ءرشع سداسلا نرقلا ىلإ ايفارغجلا

 ةرك ىلع اهشقنف ملاعلل ةطيرخ ىناثلا راجور هنم بلطو .ملاعلا تاغل فلتخم ىلإ هنم ةريبك عطق
 نالمع امهو ,.هرصعل ةفورعم تناك ىتلا ميلاقألا عيمج اهيلع مسرو .ةيقوأ ةئانامث نزت ةضفلا نم
 ىف برع مكاح ىلإ اهمدقي نأ ىسيردإلاب ايرح ناكو .ةيبرعلا ةيرقبعلا لامعأ نم نارهاب

 ىسنوتلا ميلق الاب ةيدهملا ىلإ هجو دقو ةيب رعلا ةيلقص هوبأو وه بهن ىنامرون مكاحل ال هرصع

 اماع رشع ىنثا اهب لظو اهيلع ىلوتساو م48١١/ه6 57 ةنس ةنيفس ةئامثالث نم انوكم الوطسا

 .فلأ هلو لوألا مويلغ مايأ مرلب ىف ىسيردإلا لظو .نيدحوملا ناطلس نمؤملا دبع اهصلخ ىتح
 : - ىليبمودلا لوقي اك - ىسيردإلا هيف عضو دقو ,سفنلا ةهزنو سنألا ضور» هامس اباتك

 لاقيو ءضرعلاو لوطلا تاجرد ديدحت ىلع موقت اعيمج هطئارخو ءاسايقمو ةعس رغصأ طئارخ
 .مرلب ىف برعلا ىلع ذئنيح نامرونلل ةروث ىف لتق هنأ نونظملاو م1177١/ه077 ةنس ىفوت هنإ

 مو اهب اولظ نيذلا اهييوغلو اهتاحن نمو ءىوحنو ىوغل ماع ريغ ىنامرونلا دهعلا ىف اناقليو
 اقباس رثنلاو مظنلا ىف ناك» :ىطفقلا لوقيو ىلقصلا ىوغللا ىرشب نب ىلع اهوحربي
 لوقي ىلقصلا ىوحنلا نسح نب رمع مونمو «ىرابي ال بارعالاو ةغللا ىفو .ىراجي ال

 مهنمو «مرلبب هدافالل ردصت هنع ايورو اذخأ ءامهيف عابلا ليوط وحنلاو ةغللا ف خيش » : : ىطفقلا

 نازوألا ملع ىف مدقتم «ىفاولا ظحلاب مولعلا لك نم ذخآ» ىلقصلا يتاط للا دين قبب لع
 ني ,لغ ةاحتلاو:ةيوقللا زاك نم قانزوتلا .ذيعلا .ى < ةئلقخ | رهزاب قو .«قارقلاو
 وحنلا ىملعي ملاع ةيردنكسإلا ليزن» :ىطفقلا هنع لوقي .ىضورعلا ىلقصلا نمحرلا دبع
 مهنمو .«بالطلا ةدافإل ردصتم .ةيبدألا عاونألا عيمج ىف كراشم ءامهيف غيلب .اهب ميق ضورعلاو
 لثم ناكو ءربلا نبا ذيملت م١٠ ١2/ه84 17 ةنس دولوملا ىميمتلا رفعج نب ىلع عاطقلا نبا

 ةنس تناك اذإ ىتح هبالطل فلؤيو سردي ةيلقصب لازامو ءاريبك ايوغل املاع هذاتسأ
 ةنس ىفوت نأ ىلإ ةدافالاو سيردتلل ردصتو ءاهلهأ هب ىفتخاف رصم ىلإ لقتنا م١٠٠/ه
 نبا باتك نم ريخ وهو ةغللا ىف ةيطوقلا نبا لاعفأ بيذهت باتك هفيناصت نمو م١7١1ه6

 ىرهوجلل حاحصلا باتك ناكو .ىعوأف هيف عمج ناكلخ > تبا لوقي ءارسألا ةينيأ باتكو ةيطوقلا ]

 ىف سيفن باتك هل ناكو ءربلا نبا نع هقيرط نع الإ ىوري ال - ىطفقلا لوقي اك - رصمب



 ا

 ةيرصملا بتكلا راد ىفو «ةريزجلا ءارعش نم راتخملا ىف ةريطخلا ةردلا» :هامس ةيلقص ءارعش

  اهئارعش نم ةريبك ةفئاط ةيلقص مسق :ةديرخلا ىف ىناهبصألا دامعلا هنع لقنو .هل رصتخم

 لقصلا ىوحنلا ميهاربا نب ىلع ىنامرونلا دهعلا ىف ةيلقص نع نيحزانلا ءالؤه نمو .نيعرابلا 0

 رصم نطوتساو ةيلقص حراب ءامهيف ةدافالل ردصتو وحنلاو ةغلل اديجم ناك ,ملعملا نباب فورعملا

 ناك ,ىوحنلا ىلقصلا ىسوقرسلا ىلع نب نامثع مهنمو .م17777/ه 01757 ةنس اهب ىفوت نأ ىلإ
 هل تناكو ءىسرافلا ىلع ىبأل حاضيإلا باتك ىلع ةيشاح هلو .ميركلا نآرقلل ائرقم ايوحن املاع

 رصتخم هلو .هفيناصت اويتكو همالك اولقنو نيانلا + ملناو ءاريل هيلع طاطخخلا عماج ىف

 .فينصتلا نم اديج اعقوم ةعقاو ىهو هفلؤم اهب لخأ اناويأ هب ذاذ قيشر نبال ةدمعلا تانك

 مهتركذ ىنكلو ,مهتريزج جراخ نييلقصلا نييوغللاو ةاحنلا ءالؤط ىملعلا طاشنلا ناك اقحو

 راهدزا نم ال رظتني ناك ام فقو دومحخ نم ةيلقص ىف ةيملعلا ةكرحلاب ثدح ام ىدم ىلع لدأل

 .اهيلع نامرونلا ءاليتسأ ببسب ميظع ظ

 نم اريبك امامإ ةيلقصل اندجو ةينآرقلا تاءارقلاب انأدبو ةينيدلا ةكرحلا ىلإ انلقتنا اذإو

 ةنس ةسوقرسب دولوملا ماحفلا نباب فورعملا ٌىرقملا قيتع نب نمحرلا دبع وه اهتمئأ
 ةينآرقلا ةءارقلا بلط ىف م١٠ 47/ه8#141 ةنس رصم ىلإ ةيلقص نم لحر دقو م١١٠مه5

 سيفن نبا اهيف هخويش نمو م77١٠/ه 504 ةنس ىتح مهنع اهذخأي لظو نييرصملا اهتمئأ ىلع

 هتمدقم حرش هيلع ىلماو ذاشباب نبال ذملتتو ءرصمب تاء ارقلا خيش. نوبلغ نب معنملا دبع ذيملت

 اهذختاو ةيردنكسإلا ىلإ اهحرابف نامرونلا اهزن نأ ثبلي ملو .هدلب ىلإ داعو .وحنلا ىف ةروهشملا

 ءارقلا خيش حبصأ نأ ثبلي ملو ءاههوجوو تاءارقلاب ءارقلا ملعأ نم ناكو .هل انطوم

 ةنس ىفوت اهبو «ديرملا ةيغب ىف ديرجتلا» هباتك اهيف فلأو ,ةياردو الع ةيردنكسالاب
 .م7١1/مه 357

 ىف اناقليو ءريسفتلا ىف اسورد ةيلقص بالط ىلع نوقلي نولازيال ءارقلا نم ريثك ناكو

 ءانتلا لإ اين نعتابو..رئطا نبا' وفن راك لقت. سقت, ىرجملا ,ىاملا نيرفلا تضم
 دهعلا ىف ةطشان ىوبنلا ثيدحلا ةياور لظتو .ىلقصلا رثنلا نع انثيدح ىف هل مجرتنسو

 مساب فورعملا ىميمتلا رمع نب ىلع نب دمحم ظفاحلا وه .هتمئأ نم مامإ هيف اناقليو ءىنامرونلا

 لمتكا ىتح اهخويش تاقلح مزل دقو .ةيلقصب رزام ةنيدم ىف هسأر طقسم ىلإ ةبسن ىرزاملا
 اهيو ,ةيدهملا ىف مث ناوريقلا ىف ءاضقلا ىلوتو ءىسنوتلا ميلقإلا ىلإ اهنم رجاهو .ىملعلا هابرم
 وسلا طايرب نفدو ةنس نينامثو ثالث نع ما١غا/ه هك ةئس ىفوت نأ ىلإ هاصع ىقلأ

  راهزأ ىف ىرقملا لوقيو .ثيدحلا ظفح ىف مهيلإ راشملا مالعألا دعا وه ناكلخ نبا لوقي هيفو

 روهشملا ,راصمألا روحو ,راظنلا ةدمع ىرزاملا هللا دبع وبأ دهتجملا مامإلا» :هل اتعان ضايرلا
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 - ىلع ديج حرش ىوبنلا ثيدحلا ىف هلو .«امامإ ىكلاملا بهذملا ىف دع ىتح راطقألاو قافآلا ىف
 حيحص امأ» :ةمدقملا ىف نودلخ نبا لوقي هيفو «ملسم دئاوفب ملعملا» باتك هامس ملسم حيحص
 احرش هيلع ةيكلاملا ءاهقف رابك نم ىرزاملا مامإلا ىلمأو ..هب برغملا ءالع ةيانع ترثكف ملسم
 ىف ءاملعلا ناكو .هقفلا نم نوئفو ثيدحلا ملع نم نويع ىلع لمتشا ملسم دئاوفب ملعملا هامس

 ضايع ىضاقلا مهنمو .هبتك ةيقبو حرشلا اذه ةياورب هنع ةزاجإلا ذخا ىلإ نوقباستي هرصع
 .«ملسم دئاوفب ملعملا لامكإ» هامس احرش ملسم حيحصل هحرش ىلع ىنب دقو روهشملا مامإلا

 2 باتكل هحرش كلذ نم ءلوصألا ملعو ىكلاملا هقفلا ىف تافنصم حرشلا اذه بناجب ىرزامللو

 اذه باتك حرش لثم باتك ةيكلاملل سيل هنإ لاقيو باهولا دبع ىكلاملا ىضاقلل نيقلتلا
 ءاهقفلا ةمتاخ دعي قحب وهو .ىنيوجلا نيمرحلا مامإل لوصألا ىف ناهربلا حرشو ىضاقلا
 .ةيلقصب نيثدحملاو



 2 تفقسلاثئلارصفلا

 ءارعشلاو رعشلا طاشن
 ١

 رعشلا طاشن
 حمقلا ءادر نم اهوقح قوف لمحت تناك اب ىمالسإلا ماعلا نانج نم َنَج ةيلقص تناك

 هكاوفلاو زوملاو ليخنلا نيتاسبو ةيدرمزلا نطقلا عرازمو لاقتربلاو موركلا تاءادرو ىبهذلا

 ةشمقألا عناصمو ساحنلاو تيربكلاو ةضفلاو بهذلا نداعمو ,ةميركلا ليخلاو ,ةجرالا روهزلاو

 دعب نويديبعلا ءافلخلا نسحي مل طسوتملا رحبلا ىف ةريبك ةقيدح تناك دقل .شكرزملا ريرحلاو

 :ايلاطيإ ىف: ةرولف :ةريرتع دق“ نم اهفت اه ةققق اهناغ ميقا ةيبلغألا ةلودلا

 وحن رخأت ىنغتلا اذه نأ ظحالنو .ءارعشلا نم ريثك ةنتافلا ةقيدحلا هدب فون ضيبطو

 ندملا نم ريتك عم رمتسم عارص ىف تناك ذإ ,ةيبلغألا ةلودلا مكح لاوط رخأت دقف نرق

 ةلودلا ىلوتستو .ةيرولق ىلع تلوتساو ايلاطيإ ىبونج ىلإ اهعارذ تّدم كلذ عمو .نوصح او

 نكت مل امنأكو ةريزجلا ىف حوتفلا ةكرح دمختو ةيسنوتلا ةيقيرفإب رومألا ديلاقم ىلع ةّيديبعلا

 نييبلكلا نيسحلا ىبأ ىنب ىلإ ةيرادإلاو ةيسايسلا اهتوئش ثكرت اذإ ىتح .ريثك الو ليلق ىف اهينعت

 ءاهتيصخش نم ءىشب رعشت تذخأ اك .لالقتسالا نم ءىشب مهعم رعشت ةريزجلا تذخأ

 ىف نوصحلاو نادلبلا نم ىقبت ام حتفب ىنعت ةلودلا هذه تذخأو ,ةيمالسإلا ةسامحلا ال تداعو

 .ةيرولق ىو ب

 اذه ىلع هنم علطن انك باتك ريخو .ةلودلا هذه دهعل ةيلقص ىف ةيرعشلا ةكرحلا رهدزتو
 «ةريزجلا ءارعش نم راتخملا ىف ةريطخلا ةردلا» باتك وه نمزلا دي نم طقسي مل هنأ ول راهدزالا

 لمتشي ناك دقف ,ما١11/ه06 ةنس رصعي ىفوت ىذدلا ىدعسلا رفعج نب ىلع عاطقلا نبال

 لمتشا ىذلا قيشر نبال جذومنألا باتك هباتكب سفاني نأ دارأ هنأكو ءارعاش نيعبسو ةناه لغ

 نبا باتك نأ ولو .ةيسنوتلا ةيقيرفإ ىف ةيبدألا ةكرحلا مهب رّوص .بسحف رعاش ةئام ىلع

 كلت ىلع هرصق ذإ ةنابتسالا مات ةيمالسإلا ةيلقصب ةيرعشلا ةكرحلا تنابتسال انلصو عاطقلا

 . باتكلل رصتخم ةيروميتلا ةبتكملا ىفو :قامروللا رضقلا نعاانح ا هلع زخو ملو ءاهدحو ةكرحلا

 .طقف ارعاش نيتسو ةعبس هيف ركذ هنإ هل هتمدقم ىف لاق :تلغأ قي قدا ىبأ رايتخا 1
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 اهفيعاضت ىف صقن اهب ةخسنلاو ,لمهأ نم لمهأو راتخا نم راتخا ساسأ ىأ ىلع 5 الو:
 عم عاطقلا نبا هعضو ام فذخو ءارعاش 47 ىوس اهيف قبي مل ثيحب ءاهرخأ ىفو

 ىف ةيمالسإلا ةيلقص ءارعشل مهتسارد ىف نيثحابلا ديفت نأ ةيرح تناك تامدقم نم رعاشلا

  ةرجهلل 087 ةنس ىفوتملا ىرصملا ىئريصلا بجنم نب ىلعل ناث رايتخا كانهو .نييبلكلا رصع
 عوبطملا بيرألا ناونع ىف روشنم وهو ءارعاش رشع ةعست هنمض ةريطخلا ةردلا باتك نم
 ىفريصلا بجنم نبا تارايتخا بناجبو .ىسنوتلا رفينلا دمحم ليلجلا خيشلل سنوتب
 هباتك قى انت قايبصألا دانعلا تازانثخا انامل ةريطتملا ةردلا نم هيلغأ نب قحتسا ىاو
 ءزجلا سفن ىف اهدعبو روشنملا لوألا ءزجلا ىف ةعومج ارعاش 45 اهنم هراتخا ام غلبو .ةديرخلا

 اعرو 306 00 ص نارخآ نارعاش مث سنوت ةعبط نم ص ةريطنخلا ةردلا نم رعاش

 نإ لوقي رعاشب ةديرخلا ءارعش نع ثيدحلا دامعلا ادي :ةردلا ىلا رف نم اضيا اناك
 نسحلاابأ ىبونلبلا .ةيرصملا هتلاسر ىف هامس ىسلدنألا تلصلا ىبأ نبةيمأ تلصلا ابأ

 مث ,هتايلزغ ركذ ىف ضيفيو ,ىراصنألا ىلقصلا بتاكلا رشبلا ىبأ نب نمحر لادبع نب ىلع
 دحأ رصعلا لهأ لضافأل رثنلاو مظنلا نم راتخملا هباتك نم ىودهملا نورشب نبأ نع لقني

 ءوضلا ىبأل ةمجرت 777 ص ىف مهيلإ فيضيو .ىامرونلا رصعلا نم مهلك ارعاش رشع
 هقاس ام عومجي نوكيف نورشب نبا باتك ىلع اهيف دمتعا بتاكلا ءاجر نب دمحأ نب جارس

 ىف دامعلا مهركذ نم غلبي كلذبو ءىفامروتلا رصعلا نم ارعاش رشع ىنثا نورشي نبأ نع
 ةالولاب ةلص هل نم لوأ مهنيب دصرن نأ انلواح اذإو ارعاش نيتس وحن ةيلقص ءارعش نم ةديرخلا

 نيسحلا ىبأ نب نسحلا نب دمحأ ريمألا همع نبا بتاعي ىبلكلا رازن نب مساقلا انيقل نييبلكلا
 :'")لوقي ذإ ةديدش ةرازم هيف باتع وهو هل هئافج ىلع (ه"15054-08) ىبلكلا

 نب هتوف تلصو بع بيدنا قتفحس» كن نا

 ىنيع تاقفا تارت قلو انهت نأ  ىنيع تتم

 نيدقرفلا ىف هنأ ول ض يضحلا نود 52

 ديسحلا نأ نيامحا دع دلي ناك وبلا هسطقر

 - لوطسأ دئاق ناك دقف اظف نكي مل نيسحلا ىنأ نب نسحلا نب دمحأ ريمألا نأ نظلا ربكأو
 ىلإ همدقتسي زعملا ىرنو ءايرك الماعت سانلا عم لماعتي ناكو ءاهب رومألا مامز هيلوت لبق ةيلقص
 (ه ا7”لا - 8805) نسحلا نب ىلع داك هناكف ل نو ول ليطاسأ ةدايق هيلويو ,ةيدهملا

 (سئنوت عبط) ىاهبصألا دامعلل ةديرخلا 01(

 ١/7.



 ا

 - ىلع دعب - ىلوو .نوديجيف نوليطي نمم ناك هنأب فرعو .نارهم نب لهس هيحدام نمو

  هفلخو 70 ةنس ىفوت نأ ىلإ رومألا تماقتساو لاوجالا دي تنسف نيف : زج رقعح ةلقف

 نسح االداع ناكو سون هنبا هدعب ىلوو .نيماع دعب ىفوت ذإ هتدم لطت مو هللا دبع و

 ءاحنأ ىف نمألاو ءاخرلا معو ةلودلا ةقث بقلب ىمطافلا ةفيلخلا هّنقلو نمانلا .ديع اف ةزيمبلا

 هيلع دفوو .ةزعلاو دجملا نم ةاغتبملا ةمقلا ىلإ اهيف نييبلكلا مكح لصو هدهع ىفو ةريزجلا

 ىسوسلا نودبع نب دمحم مهتمدقم ىفو هنوحدمي رئازجلا نمو ةيسنوتلا ةيقيرفإ نم ءارعشلا

 هتلكاش ىلعو ءرفعج هنباو ةلودلا ةقثب هتلص نايب ىف انلطأو سنوت ءارعش نيب هل انمجرت ىذلا
 ةلودلا ةقث ىف هلو ,ةليم ىضاق نباب فورعملا ىخونتلا دمحم نب هللا دبع دمحم وبأ رئازجلا رعاش

 نب مشاهو ىروقرقلا نبا لاوطلا حئادملا هيف اوجُبد نيذلا ةيلقص ءارعش نمو ,ةيفاض ةحدم

 رعش امهتلكاش ىلعو .هسأبو هتعاجشب امهيف اهون ةلودلا ةقث ىف ناتحدم ةديرخلا ىف امو سنوي
 ىف ةحدم هلو ءىبوطلا دمحم نب نسحلا هئارعش نمو .هحودمم مسي م نإو .دشار نب فرشم

 ةقث ىف هلو ءءاشنإلا ناويد بحاص ىلقصلا هللا دبع وبأ دمحأ نب دمحم مهنمو ,سيداب نب زعملا

 ةيلقصلا ةيالولا تذخأو .(ملسي زهدلا ىلع يح ام كينانح) :هلوقب اهلهتسا ةثرع ةلوذلا

 دشار نب فرشملا اهئارعش نمو . .لحكألا دمحأ هيخأ دهع ىف مث رفعج هنبا دهع ىف عضعضتت

 ناوريقلا بحاص سيداب نب زعملاب اوثاغتساو انفلسأ اك نويلقصلا هيلع راثو .طايخلا نباو

 نويلقصلا هب روثي ام ناعرسو ةلودلا ماصمص مهيلع اووف اوداخ. ف تينوتلا ةقيرفإز

 نب دمحمف .هؤارعش وأ هرعاش ريمأ لكل حبصأو .فئاوطلا ءارمأ رصع ىف ةيلقص لخدتو

 ىلإ ىلقصلا ميلحلا دبعو ,ةنايرصقو تنجرج بحاص ةمعن نب ىلع ىلإ زاحني ديز نب مساقلا

 اوكب نيذلا ءارعشلاب كلذ دعب ىقتلنو ءمرلب ىف ةنمثلا نبا ىلإ طايخلا نباو رزام ىف دوكتم نبا

 ىميمتلا هللا دبع نب مساقلا دمحم ىبأ لاثمأ نم نامرونلا رجح ىف تطقس نيح اهندمو ةيلقص

 ىلع نيعزوم ىلقصلا رعشلا ءارعش نع ثدحتنل نآلا فقوتن نأ اني ىرحو .سيدمح نباو

 .هتاعوضوم

 حيدملا ءارعش

 مل تاراتخملا بتك نأ ريغ .ةيلقصل اهمكح لاوط ةيبلكلا ةرسألا ءارمأ ىف جبدي حيدملا لظ

 لزغلا نم اهتمدقمل بلاغلا ىف اهضرع عم ةديصقلا نم نيتيب وأ اتيب :اياظش الإ هنم انيلع ضرعت .

 هللادبع نب فسوي ةلودلا ةقث رصع ذنم ءارعشلاب طتكت تذخأ دق ةيلقص تناكو «لزغلا ريغو

 نم رثكو انفلسأ اك ةيسنوتلا ةيقيرفإو رئازجلا نم هنوحدمي نم هءاجو (ه188-7١//) ىيلكلا

 ىروقرقلا نب نيسحلا نب دمحم حتفلا ىبأ لثم ءارعشلا اهئانبأ نم اهسفن ةيلقص ىف هنوحدمي



1١ 
 :'''ةديصق نم حدملا ىلإ صلختلا ىف هاياطع نم لاني اميو هي زتعي هلو .بتاكلا

 "قلب ساق لبق .ىقيرط ىتفاو .ىدلاتي دوجأ نأ مهيلع انام
 فويو ديب رعش ٌرنك ىلو 2 هراخدا ىف اوصرحَيل اونتقا ام مهل
 "ا ل ل ل ,ةلودلا ةقث هلا دبع نب فسوي وه فسويو

 .هاياطع هيلع غبسيو فسوي ىف ةلوطملا هحئادم مظني املاط ريذبتلا اذه نم ائيش ىشخي ال هنإ ظ
 هتعاجشب دئاقل حيدم نم سنوي نب مشاهو دشار نب فرشملل دامعلا هقاس ام نأ نظلا ريكأو
  .ىبوطلا نسحلا نب ىلع ةلودلا ةقث ءارعش نمو .ةدودحم تايبأ ىهو .ةلودلا ةقث هب ناديري امنإ
 هلو ,ةيسنوتلا ةيقيرفإ بحاص سيداب نب زعملا ىلإ رحبلا ربعي هتافو دعب هارنو همزالي ناكو
 : (؟”دامعلا لوقي امك هناويد اهب عصر ةحدم نم لوقي

 اهباختنا دعب حدملا ٌدوقع تلمح وريصنت َنباو ٍنيدلا َّرِهُم كيلإ

 ايياويت مىظنتي نفوق لضخ انهيشز باوشا تك قدح باوقأو

 ىناوريقلا رعاشلاف .مهيحودمم نولدابتي ام اريثك ةيسنوتلا ةيقيرفإو ةيلقص ىف ءارعشلا ناكو
 لقصلا رعاشلاو ءىسوسلا نودبع نب دمحم هرّيع اى ىبلكلا ريمألا وأ ىلاولا حدمل رحبلا ربعي .
 اناقليو فئاوطلا ءارمأ رصع ىف روهشملا ريمألا وأ ىناوريقلا ريمألا حدميل رحبلا هرودب زاتجي .

 ىبلكلا بيطلا نب رفعجب هدعب ىقتلنو ,ةملكب هصخنسو .طايخلا نبا نييبلكلا رصع نم ةرخآب
 . دهع رخآ ىف سباق ريمأ ىلالحلا ديشر نب عفادُم اهب حدمي ةعيدب ةديصق هلو ءاديجم ارعاش ناكو
 :(©اهيف هتقان بطاخم هلو .فئاوطلا ءارمأ

 ٍتارف ٍبْذَع ٍدراب عءامو | بيصخ ّىعُرَم ىف ِكنع لزنأس
 تابدحبملا نينسلا لاتقو  ىنامألا ىوأم - عفادُم ضرأب
 '"'تاقباس لويخ نم ٍقوُبَس فرط قوف ىّمُه كنع لمحيف

 (1!تالججحم نيَجللاب ممئاوق ريا ةانترب هيلا  رحخأ
 ")افلا ضعب نم ريطلا ايس  ىتح كاوُدَج ىف تعمطأ دقل

 نينسلا لاتقو ىنامألا نصح بيصخلا عفادم ىعرم ىف اهنع لزنيس هنإ هتقانل لوقي وهو

 . .ميرك سرف :فرط (0) 3/١. ةديرخلا -. )١(
 وأ ءاضيب :ةلجح مئاوق .ءاضيب ةرغ هل :رغأ )١( .ديدجلا ىلام :ىفيرط .ميدقلا ىلام :ىدلات (؟)
 ةضفلا :نيجللا .ضايب ضعب اهب . 97١ ةديرخلا (6)
 / .فورعملا بالط :ةافعلاو .كئاطع :كاودج (0) ١١7/١. ةديرخلا (4)



 ما ع

 ,راصبألا فطخي نيجلب ةلجحم همئاوق ّرغأ قوبس ناصح قوف هلمحيف .تايدجملا فاجعلا :
 _فرعت 6 0 ريطلا 5 نإ قع موتا ا دقل هل لوقيو

 اولظ نيذلا نوملسمل ءارعشلا دجمي ال نأ نونظملا ناكو 3 قامرونلا دهعلا 0

 ' هيلإ نو رطضي اوناكو ءمهديجع ءارعشلا ىلع نوضرفي أوناك ني ودبيو .نامرونلا كولم دك كانه

 دجن ام وحن ىلع .رسألا لالغأ مهمادقأ نع اوكفي نأ نوديريو مهيديأ ىف ىرسأ مهنأل انايحأ

 هل ةديصق هنجس ةضبق ىف وهو ىناثلا راجورل هحيدم ىف ىوحنلا نسح نب رمع صفح ىبأ دنع

 وعي و :'77لوقي اهيف

 هدالج موي هيفك ىف ٌرتهي 2 دنهم زازتها َىَوْنَجلل مهي
 ةداسح دن نقلا وت لاختنف هنيبج ٌءوع روجيدلا ىف ٌنيضيو

 ' 'نيملسملا ءارعشلا نأ نم لوقن ام ىلع لديو .هتيرح هيلإ ٌدر هنأو هريرحتل ةيدف تناك اهنظأو >

 ىطلاملا ناضمر نب نمحر لا دبع ىمسي ارعاش دجن نأ راجور حيدم ىلإ انايحأ نو رطضي اوناك

 ةيلقص ىلع ىلوتسملا ىجنرفإلا راجور حدم ىف - نورشي نبا لوقي اك - هرعش مظعم دفنتسا
 ءارعش ةثالث دجن اننأ ريغ .(')ةطلاغملا ىلع الإ هنم لصحي الو .ةطلام ةنيدم ىلإ ةدوعلا هلأسي

 دمحم نب نمحرلا دبع لوقي ةيروصنملاو ةبقلا :هيرصق ىفو - هروصقب ىناثلا راجورل نوديشي
 :!")ى ريثبلا

 هَيَطم اهب رورسلا ّطح هةر وبي فستلال روصفو

 هيز نمحرلا لمكأ دق  ىذلا اهلزسب نِعَأ

 (كّيِهَر ايندلا اهب ٌتداع ىلا ٍفئألا هةسامرو

 ةيقوك :افاتمع نسل ةتاوردابست .دةوبأو

 نم اهوح امو اهناكمب هونيو اهامجل روصقلا هذهب هرايست اصع ىقلأ رورسلا نإ لوقي وهو
 ىف اههاوفأ نم هايملا جمت ىتلا دوسألا نم اهب امو .ةيهبلا اهللحو ةرطعلا اهراهزأو ضايرلا
 كلمل اهمدقي ا م ل هايمو نمح ر لا مساب جري 0 نأ هل رثؤن انكو عيدب لكش

 رثنلاو مظنلا نم راتخملا» :هباتك ىف اهلجسيل نورشب نبا ىلإ هتديصق مدق نيحو .ىنارصن

 ] : ''!لاقف اهيرو اهنزو ىلع ةديصقي هضراعي نأ هلأس « رصعلا لضافأل

 .ةديدجلا :فنألا (4) مام/5 ةاورلا هابنإو 405/١ ةديرخلا )١(

 .بصت :ىمهت .تيبلا مدقم :ناورذاشلا (0) .فيسلا :دنهملاو ةيطعلا :ىودجلاو

 ' .رثوكلا :سودرفلا رهن هايم نم اهنأك :ةيرثوك 000 9320/5 ةديرخلا (9)
 59/١. ةديرخلا (9) 57/١. ةديرخلا (*)
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 علا 2 هل

 هيهبلا اهتجهيب تقار ةيروصنم | هلل
 هِّيلَعلا ٍفّرغلاو لكشلاو انبلا نسحلا اهرصقبو

 هل رونكلا .نوثلا ردع كا هفاسو: اهضعرمو
 هيب كل ايه نم. .انهتاسي .تيسكا :فيشقز

 ٠ هتبثأ (ف رافكلا حدم ىف اههنأل .هتدروأ ام ىلع نيتديصقلا نم ترصتقا :دامعلا لوقيو

 ةراوفلا رصق وه ثلاث رصقو .ءنيرعاشلا ىديصق نم هدشنأ امم اضعب انفطتقا انإ انرودب نحنو

 نم كمسلا اهيف عضوي نأ رمأ هراوجب ةكربب - نظن اهيف - ىناثلا راجور ىنع دقو ,مرلب ىقرش
 لوقي اهضايرو ةراوفلا ىفو اعيدب اهِّزنتم حبصت ثيحب راهزألاو راجشألا اهب فحت نأو عون لك
 :"7ىشنبارطألا سابعلا ىنأ نب نمحرلا ديع

 كَم ظفوب :بطس شع ىلا تنبع نيرشلا ةراوف

 ميبتو هامل كابس ىلإ وئرَت  ٌتلواطت _ضايرلا َناصغأ نأكو
 مرضت دَجْرَمرلا بضق ىلع ران اَمَّرذإ ةريزجلا جيزان نأكو
 ملأتي ىونلا ملأ نم تاب دق 2 قشاع ةرفص َنومَيللا امنأكو
 د ان اب اذنلا رد كملت ىتماع ناعلملاو
 "دل لمار ايثلا بنت ينيك نإ قرج .علللاب
 ل تداوجلاو. ىنامألا لحي .انمثو .ناموبلا دن ابيكم

 راجشأ نم اهيلع امو ةكربلاب ديشي وهو .مرلب جيلخ رحبو ةكربلا رحب اهب ديري نيرحبلاو

 ىلع ةمرضم اران جنرانلا ليختيو ,ةكربلا كمس ىلإ اهتامسبب لسرتل اهراهزأب اهناصغأ تلواطت
 ناتلخنلا هيعرتستو .قاشعلا ةرفص ههجو الع دقو اهب طيحي نوميللاو .ةيدجريز بضق

  .نيقشاعك |هليختيو ةريزجلا ىف مهئارحصو برعلل ةيقب امه افأكو ةكربلا ةفاح ىلع ناتسو رغملا
 . ءاعدلا ىف رمتسيو .هيلإ لوصولا ءادعألا عيطتسي الو ءامسلا نانع ىف اعينم انصح امل اصلختسا

 2 لكو نامزلا لوط ىلع ةءانملا (هللظت نأو ءاديأ عطقني ال لصاوتب رطملا امهاعري نأ هه

 ىف دامتي مل رعاشلا نأ ودبيو .لين ىأ املانت ال اهنع ةمئان ثداوحلا لظتو .هيلإ ناوبصت ام

 0 دامعلا هيلع قلعي مل كلذلو .ىودهملا نورشب نباو ىريئثبلا نمحر لا دبع ىدامت اك راجور حيدم

 - نيذلا ىراصنلا كولم حيدم نم نوملسملا ءارعشلا مال نكتشس ذل نأ بحعتو ,لئاق قلعت

 رشا نم ةرورض كلذ ىلإ مهت لا ابر نكلو ,مهيلهأ ءامد نم اًراهنأ اهولاحأو ضرألا مهم أوبهت |

 . ىلإ هباهذو ىسيردألا فيرشلا نع راذتعالا لاحب عيطتسن نلو .ةئيس ةلماعم وأ بيذعت وأ

 .عطقي :مرصي .ثيغلا :ايحلا (0) 50/١. ةديرخلا )١(

8*6 1: 8 

«8*6 + 



 ساب“

 «رم ىذلا ايفارغجلا ىف روهشملا هباتك - هيلإ هئادهإ وأ - هل هفيلأتو هاعدتسا نيح ىناثلا راجور

 ىف حيدملا رعاش طايخلا نبا نع ثيدحلل اليلق فقوتنو .ملاعلا ةطيرخ هل هعضوو هنع انثيدح

 .نييبلكلا نمز

 طايخلا )نبا

 ءارعش رثكأك هتأشن نع ائيش فرعن الو .ريخألا مهدهع ىف نييبلكلا ءارعش نم رعاش

 (ه 477 - )2٠١ ةلودلا ديؤمب بقلملا لحكألا مهئارمأ نم حدمي هارنو ,ةيمالسإلا ةيلقص

 :لوقي اعم امههحدم ىفو (ه 47١ - 5؟7) ةلودلا ماصمص هاخأ حدمي اك

 ")رقْرَفلا دقرفلا نيزي امك هبا ءروتخا .نيزا اسهالتك

 ديسلا وه تلق سلجم ىف ايت ادوريمتس  ةدنقا نوم

 .فرشلاو ةدايسلا ءاميس هيلع اههنم لكو هبحاص نع امههدحأ زيمتي ال نايكوك وأ نادقرف اهف

 :هلوق لثمب مهبغش نع هيزعي 5717 ةنس ىف لحكألا ىلع ةيلقص تبغش نيح هارتو

 لمع اهيف بقاعتلا مكحل ةلود هل ءىش لك ىرأ

 لسقتتلا .ىفاحاع :اذإ ديل نقوصاالو نهرشت الف

 نإ نزحي ال لقاعلا مكاحلاو راهنلاو ليللا بقاعتي امك بقاعتت لب .دحأل لظت ال لودلاف
 لب «قاب هماستبا نم الو هسوبع نم ءىش ال ذإ ,مستبي نيح هل حرفي ال اك .ردقلا هل سبع

 ,ةلودلا راصتنا بقلب هتبقل تناك ةلودلا داوق نم دئاق حيدمب قلعتي هارنو .لاوز لإ لكلا

 : ادشنم بو رح لا َْق ةمابو هتعاجش روصيو

 !"اديقرأ' ناك :تدمخ. اذإ دك هلا دوبج هيرانتف را نإ
 اذيلا .ةييف' ديلا .نمات'ةلو- انهتنا نم لعرلا هين .قاخت

 اَدَمْعُم مد نم هيسحتو هذمغ نم ناي رغ *:فيسلا .:ئرت

 ىتح هيبراحم ناقنخي عزفلاو فوخلا داكيو ءتيخ وأ تدمحخ املك اهدقوب برح رعسم وهف
  هلاختف فيسلا ىرتو ءلوملا نم سانلا ذخأي امل.اهتقيقش نم ديلاو اهتخأ نم لجرلا ف 5

 )١( هقيدص حرش طايخلا نبا راعشأ ىف رظنا ١ ص 5-1.
 .ىلامشلا بطقلا نم بيرق مجن :دقرفلا 3 عجارو 177 رعش نم راتخملل ىناوريقملا ىبيجتلا
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 نم عله لا هذخا دقو ةئاذغأ دحأ روصو ءادعألا مد نم رومغمو دمغم وه |نيب هدمغ نم نايرع

 :بناج لك

 ""ججأتي نها داكي رس انفع اناا ةرامإلا ّنَظ

 جّجأتم اهُيهلو ىرفرشم انزانم' قئاقتلاك ب
 جرجرتم ل قبتز ىه امنأكف اهنوتم قوف نيعلا رقتست رس ذل

 جوها راطتسم وه امنأكف هّراقو. ٌميلحلا بلس نطوم ىف

 اذإو .ةججأتم برح ران ىه اذإف اهدنع حيرتسيو اهب لظتسي ةلظ ةرامإلا نظ جراخلا اذهف
 قوف ارارقتسا عيطتست ال نيعلاو ,ةمرطضملا رانلا هبشي ام لب ءاملا هبشي ام اهيلع عملي فويسلا

 جوهأ راطتسم هنأك ودغيل قتح هراقو ميلحلا بلست برح ةحاس ىف ءجرجرتم قبئز اهنأل اهنوتم
 تعاضو تاونس عبرا ةدمل ةلودلا ماصمص لحكألا دعب مكحلا ىلوتو .عزفلاو لوطا ةدش نم

 نيسحلا ىبأ ىنب ءارمأ ىزعي طايخلا نبا ذخأو فئاوطلا ءارمأ رصع ىف تلخدو هدي نم ةريزجلا

 :هلوق لثع نييبلكلا

 "5 ضو ىلع محل لاثمألا ىف ٌليق امك مكدعب ةريزجلا نأ مكِلُسُيل
 اللا للع ىف ردنا لّبَذ امك انهبارح .نفا وكس 'اناقيب .متكرت

 مركلاب ّنسحلا جزماو ٌءاَيَح قرقرت اهئامل لاق هللا نأك هوجو
 هروب 2 صرب © َ ع : يبا ع

 مهب ةمغارض اجيهلا ىفو دوعس  ممِجنا ةربيسألا قوف مهنأك

 نإو ءمضو ىلع احل اهنسح نم ةيراع تحبصأو اهتجهب نم نييبلكلا دعب ترعت دق ةريزجلاف ظ
 لوقيو ءةبهتلملا ممحلا ءانثأ ىف راونلا ليذي امك لبذ هب ىنأكو ابح مكل نكي لازي ال اهبعش

 قوف اوناكو .مركلاب جزتمي نسحلا ناكو ,اهيف قركرتي ءايحلا ناك دقل ,نييبلكلا هوجو عورأ ام

 دوسأ ءاجيطلا ىفو .ملسلا ىف ةعطاس موجن مهنأك مكحلا ناجلوص مهيديأبو شورعلاو ةرسألا

 رصع ىف شاع هنأ ودييو .هتافو نع الو طايخلا نبا دلوم نع ائيش فرعن الو .دوسأ اهلئامع ال

 ظ هئانيأو راججور رصع قحلي مل هنأ ريغ .مرلب مكاح ةنمثلا نب دمحم نمز ىتح فئاوطلا ءارمأ

 .خيراتلا اده لبق ناوريقلا ىلإ ةيلقص كرت دق ناك اميرو

 .دامرلاو محفلا : ممحلا )2 ْ .اهران : اهراوأ (0

 .حاجشلا :ةمهب عمج ءمهب (8) .محللا هيلع عاملات ديه :مضو ىلع محل 7
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 لزغلا ءارعش

 نبا وأ عاطقلا نبا ا هراتخا اهيف ءاوس ةيمالسإلا ةيلقص رعشل ىساسألا عوضوملا وه اذه

 تائيبلا عيمج ىف امئاد هدجن ىناسنإ عوضوم وهو .ىاهبصألا دامعلا وأ ىودهملا نورشي .
 مهريعت اهلعل ,ةفلتخم روصب ىنغتلا اذه ىف نوتنفتيو ةأرملل مهبحب ءارعشلا ىنغتي ذإ ,ةيمالسإلا
 نب ىلع نسحلا ىبأ لوق كلذ نم .دعوب وأ لصوب مه ىفت وأ ادهع مهل ركذتوأ ةتافتلا

 :؟')ةلودلا ةقث ءارعش دحأ ىبوطلا نب نسحلا

 نار صيغ ىوحلا ربطلاو»  اهماشت 2 دمنا تسخا ام

 "'اهانفَرَع دا ايف دخون "ديت اهرانييك انوع اننا

 انفاح نب لمك ةايناد دقت :ايععااعب تفلح اهههاتك
 ايفان التتبع تس دامت 5 .ةضق قيع.ءافلا ظيغأو

 اهايانث ٌتهبشأ نأب الإ اهدئالق ىلع ىئانتثامو

 ,هسفنل هافطصاف سيداب نب زعملا مايأ ىف ناوريقلا ىلإ رحبلا ربع دق ىبوطلا نبا ناكو
 هتقرل ةعوطقملا هذه نم عبارلا تيبلا دشني ام اًريثك زعملا ناكو .هل هحئادم ىدحإ انب تّرمو .

 امل اناريط مفلا نع ريطت اهظافلأ داكتل ىتح .ةسالسلاو ةموعنلا ةياغ ىف اهعيمج ىهو هتبوذعو

 .هايند ىف هظحو هبيصن كلذف ءاراردم عومدلا فرذيو سنإلا الو هعفنت نجلا الف

 . صلختسم لوق كلذ نم .ىلقص رعاش ريغ دنع اهفداصن لزغلا نم ةيعيبطلا ةروصلا هذهو

 :'*!طايخلا نبا حودمم ىبلكلا نسحلا نب نمحر لا دبع ةلودلا

 اهنع كفنأ تردقام ًةلوق بدع حا لقو تاطاارع دلل

 يا ارهق ِكيف نآلا رمآ  ىتح ِكرمأ تكلم ول ىهتش

 بيحان وبع و وفن لاق قد فرعا عداكي
 أَو «ىبنيو ارهق اهيف رمأيو اهرمأ كلي نأ هنم ضترت مل اهنإف .ةحضاو روعش ةقر ىهو

 اهقرتسي نأ ديري اًديس حبصأ لب اقشاع دعي مل هنإ ءارم ءاكب تكب كلذلو .هناخ دقل ؟بحلا
 9 لكلا بثيطلا نب. رفعج دمك وبا -لوقيو اه دقو

 686/١. ةديرخلا (8) 74/١. ةديرخلا )١(

 ١١2/١. ةديرخلا (6) .رطعلا اهاذش :اهاير (؟)

 .اهرطعو اهاذش :اهفرع (')



 اا 4

 رئاجلا نامزلا مكح ىلع مغر 2 مكتكرتو ّىلِق نعال مكتقراف

 ىرطاخ ىف - مكءاقل تدرأ ال - -0مكتدجوف ىرظان نم مكتدقفو

 هرظان نم اهدقفو «ملاظلا نامزلا مكح ىلع الوزن نكلو ضغب 2 ب نع هيأ هتبحاص قراف دقف

 هيقفلا لوقيو .ةقيقدو ةقيقر ةركف ىهو .هرطاخ ىف ةينسلا اهتعلطب اهدجوو هينيع مامأو

 ظ :''"'ىئسوقرسلا ركب ىبأ نب نمحرلا دبع
 ءايقرتار نييفاولا نحطه ةيفايم هولا ظعللا هقراسا

 نكاييض طرت لا نه نعت قايم هيلا كنا ا ننوجلاو
 ناد توسما نا مو ةجاع تسال: ف رحب نم ءانقلا اه ينك اشي

 را ا و لا اولا ل ل اة للا هتبحاص قراسي وهف

 هتاعولو ىسألا قرح نم هبلق هيلع ىوطني ام متكي لظيسو .هئايح طرف هعنميف هتبابص اهيلإ

 ءاهنف :لؤقي طايخلا نبال ةفطق ةيتاتلا ةفطقلا هذه. لتموب سناكبتيوع نأ | ركون

 تاك ءانغ ابو ناتكو. .ءادحسلا نسحعالا سيل

 ءانجلا لالخعه بلا "اياك" ل فدقي ءاحسسلا لا ل دست نم

 ِءاومحلا قيقر ىف مسجلا كلسي 0>فيثك ٍءاسلا ىلإ ىقري فيك

 ىئافش ٠ نوكت نأ قل نسف اهيلإ توا نأ :نسنالا رع

 نأ ريغ «نجلا ىف ركفيف ناسنإل فيثك مسج ءاوهلا ىف اهيلإ ىقري فيكف ءاسلا ىف هتبحاصو
 ساييو ءماؤزلا توملاب اهاقلتتسو داصرملاب اه مجرلا بهشو .ءامسلا ىف دوعصلا اهيلع مرح نجلا
 .هايند ىف هظحو هبيصن كلذف ءاراردم عومدلا فرذيو سنإلا الو هعفنت نجلا الف

 00 يسوسلا 0 دبع نب 00 نبع انيقل :كاتمووتلا هيهعلا ىلإ انلوحت اذإو

 ْ 00 أ ع ا

 ةبارتتأ ىلع نهري ءفرفأ لونك" .ىل نفشي' اهل بارتأل تلاق
 هباذعب ةنادذع نحاول ةزسصتفو ىلإ هتجاح ةأيحو

 )١( ةديرخلا ١/ .1١١3ةديرخلا (؟) ١/١7.



 الكذلا

 ارتب هعومد نحمل ىَركلا َمُعَط ةيوعقم نعنمألو

8 
 ع هس 1 »7

 , نلعاو هب حرص (ملف ءاهمساب حرصي الو هبح متكي ناكو ءاهب هفغشو اط هبح ىدم ملعت ىهو 203

 هباذعب هباذع لصاوتس ذإ 0 هن ماقتتالا لع ثمعضو 00 ابضغ تيضغ اهل هبح

 اًمّرِبت اذه لك تلاقف ٌتوكش
 ان دسلا تلات تحتل تمت ملف

 اهءوسي ىريصو اهنذو ىاوكشف

 اهنوملعت ٍةليح نم له موق ايف

 ت مب ا م

 1 م

 ىبند نم دعابتلا دتعتف اهاضر

 )ع م6
 يبرق نم رفنتو ىدْعب نم جرحتو

 9 نمرجألا اوبجوتساو اهب اوريشأ

 نأ هل تعدو امربت كلذ تّدع اهبح نم اكش اذإ هنإف .هتبحاص ىضري فيك فرعي ال وهو

 بحملا نديد نم اذه سيلو كريص دشأ ام :هل 0 هحيري

 ءاهدنع هبونذ نم هدعابت وأ هدعب دعتف ءاهاضر ىف المآ دعبيف ,هيصقتف وندي هنإ لوقيو .قشاعلا

 نم له هلوح نم لأسيو .هي رق نم رفنتو هدعب اهملؤيو .اه ووسي هريصو اهيدؤت هاوكشف رئاح وهو

 روصي ناعيدي ناتيب هلو .هبر نم هءازج لاني نأ ةليخ ملغ هل قل :رغاعو ايناضوإ قفل ةليح

 :(؟!تامرونلا بورح اهتكبت دقو ةيلقص لاح امهيف

 هولخللا نابع ضعبك تناكو اغِقاي ةَملقص

 دوقؤوتلا :تاذ منهج تراصغو .تلهتكا قص اص رلاندف عج

 دهع ىف تحيبصأ ةيهازلا اهراهزأو اهرامثو اهعورزو اهوقحو اهروصقب ةعيدبلا ةنجلا ةيلقصف

 ءاهناكس لك مهتلت ىتلا ةلعتشملا ةدقتملا منهج اهبابشو اهلاجرب مهكتفو مهو رحب نامرونلا

 .'”اكانه اهب ىنغي ناك ةعئار ةيلزغ نم معنملا دبع نب ىسيع نب دمحلو

 بونجكلا لك ٌرونو ىيلق روناي ىالوم

 بوحلشو ةقر ندب .نيبحب ام ئىرش انه

 .مونلا :ىركلا )01(

 5١/١. ةديرخلا (؟)

 .قيضت :جرحت (9)

 )( ةديرخلا ١/11.

 ) )6ةديرخلا ١/73.



 0 "م١

 ييببللا :لاسفوب لآ -.ءاز»2 .ىيتاطلل هل

 هانضأ ىذلا بحلا نع اهريبعتو اهتبوذعو عمسلا ىف اهتفخل ءاهب ٌقغي نأب ةريدج ةعطقلاو
 عم ةقاشرلا ةياغ ىف ناريخألا ناتيبلاو ءبونذ نم هل سيلو ءلصولاب لخبلا اذه ميفو ,ةطاسبب

 " رعاشلا نع ثيدحلل اليلق فقوتنو .تايبألا لك ىف عيشت ىتلا عمسلا ىف ةوالحلا عمو ةموعنلا

 .هتايلزغو ىبونلبلا 0

 ١7" ىبوئلبلا

 51218 ةبونلب ةنيدع دلو ,ىراصنألا رشبلا ىبأ نب نمح لا دبع نب ىلع نسحلا وبأ وه

 هزلو .ميركلا نآرقلا ظفحل باتكلا ىلإ فلتخا هتادل ةلكاش ىلعو اهيلإ بسنف .ةيلقص ىف
 2 ضورعلا سيردتب اهيف ىنعو رصم ىلإ رجاهو .وحنلاو ةغللا ىف مهدنع ام فقث ىتح خويشلا

 ظ ةيلقصب تحتفت ةيرعشلا هتكلم نأ ودبيو. ةرجهلل 9127 هن وت قح ةروهشملا ايهبق ىف وحتلاو
 ى.ءارهشلا ستارت ةانسلا عقفاون نيونلللا ناويد ميناج هرهش “نم ةلطعاوناك زو وشنو ةركيف
 َ دنع لزغلا هب مستي دام روض هلزغ ق وهو هتايلزع .نف ةريثك تاراتخم اهبو .هتمح رتب ةيلقص

 لزغلا ىلإ مسجلا ا ىداملا لزغلا نع ىفاجتلا نم ةيلقص ءارعش

 هرجهو بيبحلا دعبو رهسلاو بحلا باذع نم ىوكشلاو سحلا ةقر نم هب لصتي امو ىونعملا
 :هلزغ فيرط نمو .هنم ءافش ال ىذلا مقسلاو لوحنلاو انضلا نم بحملا ىلع كلذ هرج أمو

 نينناسقلا كلت نمل نريد ألا. . هيي فسلع ل ارز قف رش: اننو
 يم مى . 5 ع

 نسارسلاو نيتيعلا لغ.كادي الأ .ايف.ءايخلا ىقلا :نأب تيضر ناق

 ني ةس الدم نوب عسا "قم ءاوتاقلا لإ قوق عمدلا فرذت لظت نأ هنويع ترمأ ىتلا ىهف
 اذ ايهعبم لظعما فار كلذ وهو« ةؤستلا ى نهانا اهبلق نمل ىزي لكلاف ودعو قدص

 ىهنتع كولا ليقف :اهلوش 3 كتوع ناي كيضرب ىلا نت متاونع قا قرقرت عمدلا لظيو

 ١١( ةنس ةرهاقلاب هتاويد وناتيزر رشنو 2 9١-/؟ ةاورلإ هابنإ ىبوتلبلا ىف رظنا 1934.
 ىناهبصألا دامعلل ةديرخلاو ١ ةيلقص ىف برعلاو



 إ

 8م

 : لوقيو .اضرلا

 اذييح رييهدتلا نم ين. ضويدناك ينج دين ءاييحلا ويكيرا نبك

 ادونشحلا كيف ةاشولا ىنتنقل نكل كمساب حوبأ نأ ىهتشأ

 ةةيفدلا ووصتلا نيون هتف كاغي امو هداهس لوطل هبيبح دوعي ىتح ايحي نل هنأ نظي وهو

 وأ همساب حوبي نأ ىهتشيل هنإو ءاًدايعأ اهدعي ناك ىتلا هب هئاقل مايأ تبهذ دقف ,ةلاحم ال
 :لوقيو .بحلا ناركنو دوحجلا ةدجلعا انتاكو .ةأشولا فاخي هنكلو اهمسا

 افطعتشم كيجاني كيدل را دع اياب

 انعم ايس نس سلا | تيعك اذإ

 "”فرتت نأ نويل تم َ

 تعب ةلاسر:نف ا رطس اهل بنك الك هنا لوقيو ءافظعتنسا اللزوم هع هنخ امل وكشي وهو
 ءاراردم عمدلا فرذت نأ هنوفج عنمل هعومد ردصم كلمي ناك ولو .هل اقباس اًرطس عومدلا

 :لوقيو .ةعبدب ةلاسرلا ىف هعومد هوحمت ىذلا رطسلاو بتكي ىذلا رطسلا هروصو

 و. 0. مس 0 .

 ٍقفخي ىركذت ىتم ذاؤف نو .نيفنا ل رس اب هكتركه

 قفشملا رظن هتكلو  .لولملا حارطا ىنم كاذامو

 .ىرش نأ ةناغمس قايط»ي. 'اريشلا دورس نكي امك

 يك .قانسالا يعأ اهيلط اانفا: قكلوت الل هلا هلك يح هين ل رش وجع دل لوقت وهو
 نأ نم افوخ اهئمظ ةلغ ءىفطي ىذلا درايلا ءاملا نم ابوك شطعلا ةقرحب ةرعاش ىهو كرتت

 ةعوطقم مهل مظني نأ ىأرف .هبالطل ضورعلا سردي ناكو .ةديدش ةيدؤم ةصغ صغتو اهب قرشت يأ

 ثلاثلاو لمرلا ءوزجم نم ىناثلاو فيفنخلا ءوزحي نم اهيف لوألا رطشلاو .روطشلا ةيثالث ةيلزغ
 ىلع ىرجت ىهو .ديدج نزو عتت ديخأ ىلإ وأ هيوخأ ىإ رطش مس اذإ ثيحي ك دعا مودع نع
 : '"!ةلكاشلا هذه

 سس

 3 7 نر ا
 ىذعب ذعبيب ىل ىثر دق "كبس ٍلازغو

 تيا ءاه ىارال

 .اطرق ذختم :فنشم (؟) .ليست :فرذت )١(



 مسا

 قىدجتع ندعو لاببا الا 773قروقع نقورب ليكي
2 : 

 ببمينص دإ هبح ىف

 هدنع بابلا اذه نمو ءاهعانتماو اهئافجو ةبوبحملا دعب اهيف اكش نإو ءسيردتلل ةيلزغ ىهو

 ىونعملا ىلقصلا لزغلا روصي هنأ قحلا ىفو .اهيف زغليوأ مجعملا فورح اهيف عمجي تاعوطقم
 اهرجحل ىجشلا ةرثكو ةبوبحملا ءاقل ىلع ةفهللاو ةبابصلا نم هدنع دجن امي اًعيدب اًريوصت

 .الصتم ءاكبو امقسو انض هتبوبحم رثإ ىف بحملا تومي داكيل ىتح نزحلاو

 رخفلا ءارعش

 اوناك موقلا نأل .ةيلهاجلا ىف اًدج اًريثك ناكو .رخفلا ةميدقلا ىبرعلا رعشلا تاعوضوم نم
 ناعجش مهسفنأ نيلتتقملا نم ناكو ,لاتقلا ىف مهنوسمحي مهئارو نم ءارعشلا ناكو ,نولتتقي
 ,دئنيح ةسامحلاو .رخفلا رعش رثكف ,مهلئابق رثآمو مهتعاجشب نورختفيو ةليبقلا نع نودوذي

 رخفلا رعش نوكي نأ اهدامغأ ىف عضوت املقو ةعرشم اًئاد ةيلقص ىف فويسلاو ءنونظملا ناكو
 نباو ىلقصلا عاطقلا نبا ىلإ كلذ عجري دقو «ليلق هنم ىورام نأ ريغ ءاريثك اهيف ةسامحلاو

 هنم ىوري ال نأ داك هنإف نورشب نبا ةصاخو ليلقلا الإ هنم ايوري مل اهنإف .ىودهملا نورشب

 ميفو رخفلا ميفف ,نيموزهم اوناك برعلا نأ ىلإ اعجار كلذ نوكي دقو .ىنامرونلا دهعلا ىف ائيش
 مه قوسي عاطقلا نبا دجنو .ةيوق تناك مهتيسفن نإف كلذل قباسلا دهعلا ىف امأ .ةسامحلا

 غابضلا نب لع .نب دمع هلا دبع نا لوق كلذ نم :رتخأ لإ نيح خم ةساو ارخف

 ظ :7"2نتاكلا

 0 ندب افاعتم تادسسلا نوح. . .تايشنأ :كياشيلا اذإ ىيذلا نمر
 © جفتملا ايَحلا راثرثك اًقلع لب طر قراوم قرف

 "يضيقبو ٍرَيمِحِب نيكتافلاو ممُهَريتو داقي الف نيرتاولا
 فرحي ءاذ لكل نمنانسلا» .ىقنرم نأ ىافح نيعتاتبلاز

 قربت اهرابغ نم اباحس ليخلا كبانس ءىشنتو برحلا سيطو دتشي نيح هموقف

 :كيخلا نيود ايلا راقت ظل انه قلع ] .ليمج :انه فّوفم )١(

 .قانعألا :ىلطلا .6ئ/١ ةديرخلا (؟)

 ىدؤت ال :مهريتو داقي ال .نيلتاقلا : نيرتاولا (0) :ريثع .رفاحلا فرط :كينس عمج كبانسلا (')

 .مهليتق ةيد .رابغ



 خ6

 "زعيم نوكتفيو مهءادعأ نو رتتيل مهنإو ءاراهنأ رجفتم مد نم الويس ءادعألا قانعأ رطقو مهف ويس"

 .- دقو ءرصيق ناسرفو ريمح لايقأب اوكتف املاطو .رأثوأ رتو - مهسُأبل - مهنم بْلْطي نأ نود

 : رش لك قومسحيل مهتإو:«ةاعرتو هنم. برتقت نأ ةليبق عطنا الفا اع نوعناملا مهنأب اورهتتلا
 :ةملكي. ىروطلا قب. نيسحلا ني: لع نسما ابا ةرضاعس ضصختسو :اموبه ءاضق ديلخ وشق. .

 .()بتاكلا فاقلا نب دمحم نب دمحأ ىلع وبأ لوقيو

 اهنوفج ٌىرظان نم تحرق نإو اموصعاو ادهاج ىسفن مركأس

 اهنيبم نم ىلع ىسفن اًحراط الو ىنروزي ال نمل راوزب تسلو

 ,داهسلا نم كلذ هفلك امهم ةناهإل ضرعتت نأ نع اهنوصيو دح ىصقأ ىلإ هسفن مركيس وهف
 هيقفلا لوقيو .روصلا نم ةروص ىأب ةناهإ اهسمت نأ هسفنل اماركإ هروزي ال نم روزي نلو
 :()ءارمألا تاداسو ءايلعلا لضافأ نم ناكو ىبلكلا روصنملا نب رامع دمحم وبأ ثدحملا

 نام نم كلثم ثرصبأ امو ٍدَْن لاجر تيأر دقل :لوقت
 ")نامأ ىف اهاّدَر نم كنأك  ىتح تارمغلا َمعئاقو تفلأ

 ناطلل نك فشلا اةيه كرب ”ابابقلا لع وعفا اذ-5لإ

 ٍناَيَج ٌىيلكب عمسأ مو ٍءىش لكب تعمس :اهل تاقف
 عئاقو فلأ هنإ لوقتو .عاجش مهنيب هلثم سيلف ءاعيمج نميلاو دجن لاجر قوف هعفرت ىهو

 ريغ ناعطلل اضرعتم ايراض اموجه توملا ىلع مجهيل هنإ لب ,نامأ ىف اهتوم نم هنأك ىتح برحلا
 فقنو .نابج ىناي ىبلكب عمسي مل هنأ الإ ءىش لكب عمس هنإ الئاق اهيلع درو ءلجو الو عزج
 .اليلق ىبوطلا نبا دنع

 ىبوطلا 'نسحلا وبأ

 لوقي هيفو .لزغلاو حيدملا ىف هركذ مدقت ىذلا ىبوطلا نب نسحلا نب ىلع نسحلا وبأ وه

 فنصمو ءرتافد فلؤم ءارعشلا مامزو ءاغلبلا مامإ» :عاطقلا نبا نع القن ىناهبصألا دامعلا

 رمو سيداب نب زعملا اهب حدم ىتلا هتديصق ىف لوقي «نيطالس دمتعمو «نيواود دلقمو ءرهاوج

 :اهركذ

 .كالهلا : ىدرلا ظ .م١/1 ةديرخلا )0١(
 7/١/. ةديرخلا ىبوطلا نسحلا ىبأ ىف رظنا (8) ٠١١/١. ةديرخلا (؟)



 مام
 اهبابث نم لتي 1 بيبل ٌةايح اهنإ ةينملاف وأ ىنملا اصإو
 اسادع دنع عوتملا ايند و امنإو ىسؤبب الإ ةمعن لهو

 . ,ءاقشو سؤبب ةبوحصم الإ ةمعن لهو .ماؤزلا توملا امإو اهيلع لوصحلاو ىنملا قيقحت امإف
 تاييبألا ىف اهروصيو .ةريبك سفن بحاص كلذب وهو .اهباذع ىف ناسنإلا ايند ةبوذع امنإو
 | ] : ةيلاتلا

 دفاع اك دبلع رك بيع هثداوح تدل نا نسل تدع
 ادعتراف ِهَيَدَح نم عاترا امنأك هن 2 لا نطو اًمراصو
 "!اورسفنم حال دعس مجن اهنأك هكا اديلفلا يفوت الباذو
 "اادّرّطاف ىّهل ٌتضرع امك الإ اهب ٌّيضملا حبرلل سيل رقت
 ىطختت اعطاق افيسو .هدئادش لك لحي امزع هثداوح هب لزنت نيح رهدلل ٌدعأ هنإ لوقي وهو

 عطاقلا هدح َءايلعلا حضوي احمرو .دعتراف نيعطاقلا هيدح نم لجو هذخأ اًمنأكو .نويعلا هتزه
 نيح ريدغلا هايم تاجوم اهتاّيط هبشت اعردو ءرفظلاو رصنلا امئاد هل بتكي دعس مجن هنأكو
 .لوقيو حايرلا اهكرحت

 ' ىناكمو ىعجضم ىبنَج لم لهو 2 ىَّجَس اذإ ٌمانأ له ىنع ليللا لس
 نار نانا لع اوبص نم رلا اذإ ٌداَج ىتنأ ىلع

 ىننإو ,ناكملاو عجضملا ىبنج وفجي |مئادو .ظقي ةب ائاد ىلإف ىنع ليللا لس : : هبحاصل لوقي وهو

 ,قاطي ال امو قاطي ام كلذ نم لمتحأ ؛ىنبونيام لك ىلع روبص ٠ ,ىنسي رض لك لمتحأ دلجل

 .جرفلاب هللا ىقأي ىتح

 فصولا ءارعش
 نم ناسنالا ريغو ناسنإلا نم هلوح ام لك فصي - ميدق نم - ىبرعلا رعاشلا

 ةيروصنملاو ةبقلا :راجور روصق فصو ميدملا ىف انب رم دقو ,راهزألاو تاتابنلاو تاناويحلا

  «ضاير نم اعيمج اهبو ةكرب نم نيلوألاب فحااأمو ىشنبارطلاو ىريثبلا دنع ةراوفلاو

 :"”ايرثلا فصو ُك ىبوطلا نسب نسحلا ىبألو

 60/١. ةديرخلا (') .عطاقلا هدح :هتلابذ .احمر :الباذ 0
 .ريدغلا :ىهنلا .اعرد :انه ةرثن (؟)



 مما

 بكنج هضاجااب تاك. كنت كك ألا نإ اطفأ

 'ماخا نصحسو .ةليغلا ةعيضنلا هتورع انيقلاو عيدب ىشو صيمق اهنأك اهموجنب ءامسلاف

 .ةعيبطلا ريغو ةعيبطلا ىف تاهيبشتلاو فاصوألا نم هراثكإل ةملكب ىبوطلا نب هللا دبع ابأ

 !"'دشار نب فرشم لوقيو

 نيكفلا نع اتهيهننت ول ةروطمم نزحلاب ٍةضورو

 . دمسآ نعو ضغ سير نع وو و

 افصاو ا ها بحاص ووك نبا لوقيو . سآ د ل

 :(') فولينلا

 ريناند نع حّتفت 0 تيقاوي نم 0

 ريفاصعلا ةنسلأك  ٌرهَر اهتابتج ىفو

 حتفتت نيحو ءىرصملا فيرلا لهأ دنع نينشبلاو ءامدقلا نييرصملا دنع ستوللا وه رفوليتلاو
 ىف عاطقلا نبا لوقيو .ريفاصعلا ةنسلأ لثم - دوكتم نبا لوقي امك - راهزأ اهتابنج نم ىلدتت

 : "'ةئامر فصو

 موقف نيش ذ تقازجلا نم تئام ٍدِجْسَع نم ٌةَقُح امأك

يصقارلاو تاينغملاو نينغملا حيدمل ةليلق ريغ افحص عاطقلا نبا حتفيو ,ةعب ذب هروص ىصهو
 ن

 ول وق نقل ىبوتلبلا مذ كلذ نم .مهمذو تاصقارلاو ظ

 ليش اس انما ل ازيال 2 انلو

 لرالا ليقثلا رشو. 011 البحت ىغ

 باتك ىف تارملا تائم ةرركم ىهو .برعلا دنع ةفورعم ةيقيسوم ةمغن لوألا ليقثلاو

 تاصقار نم ةصقار حامي هارنو ةحضاو ةيروتلاو .ىنغملا اذه ءاجه ىف ىبونلبلا اهلغتساو ىناغألا .

 : (2)ةلئاق ةيلقص

 ١17/١. ةديرخلا (غ) ظ 17/١ ةديرخلا )١(

 1/١. ةديرخلا (6) ٠١7/١. ةديرخلا (؟١)

 ) )9ةديرخلا 6١/١.
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 ايرط انهفذنح نما وع نم ولف تصقر سلجم ىف تصقر نأ ءانفنيه

 ابصولا ِكتشُي مل ٍدَمَر ىذ نفج ىف اهتوطخب تلاج ول ءطولا ةفيفخ

 اهتوطخب تلاج ول ىتح اهتاصقر ىف ضرألل ءطولا ةفيفخ ىهو ءاهصقر عم صقرت بولقلاف
 - دمرلا بصو نم وكشيام هنع تلازأ اضيأ لب ءبسحف اهب سحي مل دمرأ نفج ىف ةفيفخلا
 :''"صقار فصو ىف ىنومكلا ىلع نب دمحم ركب وبأ لوقيو

 نسف لك ىف ٍيفرظتسم ,صقارك تيأر نإ ام

 ٌيغملا ىكحي يففارجمبك ةهضقرن:  ءاتغلا نكح

 ٍنْسحُم لك ةيان ىف د وعو رايي هالجر

 نذأ لكل يفعلون تع لاكن رورسنلا ونبهت

 نم انونف صقرلا ةبحاصم ىف ىقترا دق ناك ءانغلا نأ ىلع ةعطاق ةلالد ةعوطقملا لدتو

 عقوي وهف ادوعو هل ارامزم اتناك هيلجر نأ صقارلااذه نع ىنومكلا نبا لوقيل ىتح ءىقرلا

 لكل هئانغب ميعن وهو ,نيع لكل هصقرب رورس وهف ءاقيقد انيحلت هنحليو هءانغ اههتاب رض ىلع

 .فصولا ىف هتعاربو ىبوطلا نب هللا دبع ىنأ نع ثدحتنل فقوتنو .نذأ

 ظ ىبوطلا نب 2'!هللا دبع وبأ

 ةلردلا هقول ناضل نا ووسع ضر انك :قيراتلا ني ندا ني دي م نبع ون وو
 لوقو لاربع ان داس رتم اصلح فقالا: قلاعتلا وذ ندري حوامعلا وقر اك -تدئاقأو
 نبا ىلع بطلا ىفو هيوطفن ىلع وحنلا ىف ىَبْرَأ ىوحن ءاشنإلا ىلوتي ةيلقصب ميقم» : ىطفقلا
 ديدبلا تاما قررت هتف اماقم هلو ةطاقلالا باكو .ننظو ,ةحاضفلا ةناج ق :ةيالكو قيوم اذ
 ,ةدم كلذ دعب شاع هنظأو ةئامعبرأو نيسمخ ةنس ةيلقصب ناك .عيبرلا رهز اهتأك تايناوخإو

 5006 ف هلوق كلذ نمل كلا سيح كارلا يي 5 ص نب هر

28 

8 

 ىف حضتي اك .تاهيبشت عبرأب هيف ىنأ هنأب سجرنلل فصولا اذه ىف - 56 لديو

 )١( ةديرخلا ١/4 ٠١. ةديرخلا ١/ 08ىطفقلل هاورلا هاينإو 1١1/7
 .044 ةيلقصلا ةبتكملو ىبوطلا نب هللادبع ىبأ ةمجرت ىف رظنا (؟)
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 : اطوح نم رياطتي رارشلاو محف ران ىف لوقيو .ةفيقد تاهيبشت ىهو' ,نناثلا تيبلا ْ

 نيل ادي نازصنلا هفع وراكم بجع رظنم ىذ محف رانو

 بهذلا ةدارجب ةدف دوق تلم ريس راها افأك

 ىعار دقو ,ةيبهذ ةدارب محفلا نم دربي دربم رانلا امنأك ءاهوح نم رارشلا درطي رانلا بهلف
 . ندم عي مق ل رقيونهتلا كوب ممل يارب يره ارو رولا

 هج هارب ام اخس او انع مهلا ليزي ىنغ ادإ

 وا 0
 اده ليام منو .بآم ريغ ىلإ ةقلطنم هنع رفت مومهلاف .هرأث وأ هرتوب سانلا سوفن ىف مه

 مهدحأ ىفو ؛متآم سارعألا نولوحيو ءاتش فيصلا نولعجي مهئانغ درب نم نيرخآ نينغم ىنغملا

 :لاق ام فخا وهو ءلوقي

 هيلا .طق كيف موق لرقم تاج

 برغي ناكو .ىرخأ ةرم هبلط ىلإ نودوعي الو هنع نوروزي لزنم لهأ هعمسي نأ درجمبف
 ىأرف .داوسلا نومذيو ةأرملا ىف ضايبلا نوحدمي سانلا دجو دقو ءامذو احدم هفاصوأ ىف انايحأ

 :الئاق ةيضقلا مهيلع سكعي نأ

 ري نه ةحيببسلا ةانيسأو0 سقت نامت بقلا تا
 روست نيعلا قى اسهم ايل انتمو ليف نينلا رون نيعلا هاون

 فاعي امك .,ةخوخيشلاو بيشملا زمر ضايبلا فاعي كلذلو ءاهضايبال هينيع داوسب ىري وهف

 تناكو. فادوملا 4| ملا بوب ةانكلا ةرضنو ةئيرشلا ةتودازوسلا هي انني تاطنلا ةازلا هقف
 :رمحأ صف ىف هلوقك ليلعتلا نسح ىف ةردق هيدل

 انتنأ :ىدحت نم نصا ىبلق مد نم ىترمح

 انّيسُحلااهيف اولتق < 2ضرأ راجحأ نم انأ

 نمو .ىمطافلا قيعامسإإلا بهذملا قنتعي اعيشتم ناك هنأ ىلع لديام كلذ ىف ناك امبرو

 00 غ ةريبك ةيحل ىف هلوق ريوصتلا ىف هيتأت نسح
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 ا :يفاو فيس الو تناربنإ اف

 هوبسا ءاسسكا نيقت قى ةاسنيع اين انك ايم :ةييانع تدحس 89 ماه م 6 2

 .دوسأ ءاسك ىف نابقث 0 ,نانيعلا الإ اهنم ودبي دعي مل ىتح اهبحاص هجو ترتس دق ىهف
 :لوقي اهيفو ,نودمح ةيحل تناك كلذك هيذؤت دمحم نب رفعج ةيحل تناك اكو

 هرلا دش. نق كه 0 ةيخل
 هرفي يل الل - اهطْسَو ىف باغ ذإ - اهنأك

 دعي ملو اهطسو ىف باغ ذإ اهنأكو .دربلا ةودق نم هنكت يوت وأ ناثد اهنأك نودمح ةيحلف

 ةصقارل هريوصتب هريواصت متخنو .درق ىلع لب ناسنإ ىلع ال تفل ةفيطق ارثأ هل ىري دحأ

 : ةيلقص

 انماط تحت بيتس ردع هقوف نم ٍنَّضْغلاك ةصقار

 ءاملاك ةمشتلا نم َىمو ايسر نارا نسال

 اننا ا رمازو اهدوع اهلجر ىف امنأك

 ايو ىيك واين ةددس ضي اكإا دمحم
 نايا منيح نياق صفري "اقنراس ,ضنرف تدع اادا

 ى.هانملاو رانلا مسحت انامو نيللا زدنلاك اههسوو»نابلا .نضتك اه مقا ا
 . ىانلاب اهعبتي رمازو اهدوع ىلع اهلجرأ تاك رح عفوت امنأكو اهتاينثتو اهتاكر حب |(هعمجت ءاهصقر

 . اهصقر عم صقرتل بولقلا نإو .هؤاود ةيناثلابو ,هواد اهيدي ىدحإبو ءاهصقر ىف ةرحاسل اهنإو
 ] .هيف ةعدبملا اهتاعاقيإو



 عرايا لتصفلا
 ءارعشلا نم فئاوط

 ١

 ظ ءاثرلا ءارعش

 .دقفل عجوتلاو بدنلا هاجتا :تاهاجتا ةثالث ذختي وهو .ءاثرلا ةيدقلا رعشلا تاعوضوم نم

 توملا لئاضف ركذ وهو نيباتلا هاجتاو .دلولاو خألا ةصاخو لهألا نم نوكي ةداعو ,باصملا

 سأك توملا نأب تيملا ىف باصملا نع ىزعتلا وهو ءازعلاو .هيف ةمألا وأ ةليبقلا ةراسخ نايبو

 :'''ىنانكلا ىماشلا ميهاربإ نب نسحلا لوقيو .دحأ هنم تلفي ال عيمجلا ىلع رئاد

 مهف الو ملعي ٌبولجم ٌريخلا الو عِزاج تنأ امب ٌعوفدم ٌسِؤِبلا الف
 ا"'ضّرلا ةيهاو ءافْوج ٍَةرْفُح ىلإ ُهٌصَّرِح هيقلُي ٌرمعلا ٌصيرحلا نإو
 ٍمصو نمو نيشي شيع نم نووتنهأو قفلت نيرا توبجتلا ناي ملعت

 نأ عيطتسي دحأ الو ردقلا هبتكام فرعي ال ءرملاو عزجلا هعفدي ال نزحلا نإ لوقي وهو
 وأ مضرلا ةيهاو ةرفح ىف اموي ىقلي نأ دبال صيرحلا ريغك صيرحلاف :توملا نم هسفن ىمحي

 لوقيو - هنيشي مصوو هشيعي دكن شيع نم ىتفلل نيزأل توملا نإو .ةراجحلاو روخصلا ةيهاو

 :هل "!ةيثرم علطم ىف بتاكلا ىنوفلا نب نسحلا نب رمع

 هافولا ٌنيهر ٌءرملاامنإو 2 هايحلل ال ٌدلوي ام ٍتوملل
 اود ةانا تودجللا"اذإ شخ مرعسع نريشس ةاناك

 هامر دق نم ٌءىطخي ال ٌرْهَّدلاو هطختال رُهّدلا ىِدُيَأ مرت نم
0 

 ران لإ ةريتاب هل اج نقع ةيوابح ىنقلا نفل

 توملل دلوي هنأكو .هدلوم ذنم ناسنإلا ىلع بوتكم توملا نأو ءازعلاب هتيثرم لهتسي وهو

 )١( ةديرخلا ١/19. ) )5ةديرخلا ١/٠١3.

 .ةهافس :هأفس (:غ) .ضعب ىلإ اهضعب ةراجحلا مامضنا :مضرلا )5( ظ
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  ىتح هرمع هرشني بوئب ههبشأ امو ,ةافولا نيهر هايند ىف ىلوألا هتاوطخ ذنم لظيو .ةايحلل ال
 رهدلا نإف .ءاذبا هتطسخم الو ةيصتا نضدلا نأ ةمزت نمو.دبألا لإ :ةاوطدانأ توما اذإ

 اهدرب هلخب امو درتست نأ دب الو هدنع ةيراع ىتفلا سفن امنأكو ,هامر دق نميف ةتبلا يطخبيال

 نب دمع ضصختشو «نامروتلا ذيع قاتلا "نكظيو .اهترابد ىلإ نوهت نأ نسأل انذل «ويعاالا

  طقسم ةطلامو .ىسوسلا نباب فورعملا نمحرلا دبع نب نامثع هب اناقليو ..هيف ةملكب ىسيع
 ' ىف ةيثرم هلو ءارارق اهب دجوو ءاراد اهذختاو مرلب نكس مث .بدألا هيبأ ىلع أرقو بذهت اهبو هسأر ٠

 1 '''اهلهتسا :ةليوط ةيثرم ىهو ءلئاضف نم هأوحام ىلع لدت ةيلقصي نيملسملا ءاسؤر ضعب
 ل وه

 مستو مها نابل ملتلا ذو اًطح هلحر ىَسألاب ىلاعملا باكر
 ..!!اطف نلف لاو يحملان اهكاذفو ةدوع ودا ,سمشلا روتل فيكو
  "طقشرلا عدو ذإ نازحألا َحَدْوُأ ىلب  هطْمَر هنع ىَدَّرلا در امف هدا

 ثان توما يللا اج رفئامو». , كا اس ابو كا اها اف

 | نلو ىماسلا العلا دوط مّدهت دقو ؛ليوطلا نزحلاب هلحر طح ىلاعملا باكر نإ لوقي وهو
  هباصا ,الاصئتسا لصؤتسا دق زعلاو دجملا رانم اذهو ردبلاو سمشلا رون دوعي فيكو ءادبأ دوعي

 ءادبأ يفطنتال نزح ةرمج مهنم لك بلق ىف .عدوأو مهعدو ءهلهأ الو هتريشع هنع هتدر امف توملا

 تومايو ,كناودع دشأ ام رهدايو .ءاكبلا نم ريثت ام دشأ ام نّرحايو .كتياكن دشأ ام ءزرايف

 ابا نحت ذإ عهفتو .اغينع ةيلقسب ننلتلا ةيلقص ءاسؤر هيف ىكبي ناك اًمأكو ,كتوطس دشأ ام

 اهيفو ,ةيكاب ةيثرع راجور هنبا نع ناثلا راجور ىرعي ءاجر نب دمحأ نب جارس ءوضلا

 ل

 6 ديجلاوءءايلعلا نم.ءانو. .انّدلا تنلظأف ننال ةقنلا مغ

 ""ناوخل نونملا نإ ٍةَّرِغ ىلع التام ٍنونملا ٌبْيَر هفطفت
 6 و و قرا يه رت ش :

 ندب مريم ةلا , ُبداحو ميظع ٍءزر نم كلايف

 ) نويعلا هل ىمجت نأ ىرح هنأو ىاثلا راجور نبا تومل اهدعقيو ايندلا ميقي بهذ دقو

 ' فاعت نأو هحامرو هفويسو هروصقو هتاميخ هيلع ىكبت نأو ناجشألا مظعتو دايكألا قرتحنو

 . )١( ةديرخلا ١/457. ) )5ةديرخلا ١//7؟.

 قولا ,ءوضلا ىلاع :ىنسألا .تفخ :ابخ (3) .ًافطنا :انه طق (5) >

 .لام :دام .ايند عمج  .ةريشعلاو ةعامجلا :طهرلا .كالهلا :ىدرلا (*)
 .اعداخم :التاخم (0 .كشطب دشأ ام :اطسأ ام (2) 53-6



 انك

 ' لك .رشحلا موي ناك هنأكل .هموي عظفأ ناك امو .هل الإ مامحلا حاون امو ,ناسرألاو مجللا هليخ

 فقوتنو .ىنارصن كلمل ءازعلا اذه ميدقت نم فكنتسيو هسفن ىلإ ءوضلا وبأ عجري الو كلذ

 .هيثارمو ىسيع نب دمحم نع ثدحتنل اليلق

 ىسيع نب )دمحم

 نم ةيلقص لهأ نم» :هنع ىطفقلا لوقي معنملا دبع نب ىسيع نب دمحم هللا دبع وبأ وه

 ,««امهماكحأب كانه ءاكحلا نيب روكذم اهب ميق امهيف رهام موجنلاو ةسدنملا ىملعب ملعلا باحصأ
 براغل ٠ 0 00 7 بتاك» : : نو رشب سو لوقيو

 ااا 0

 عستام قوف هنم سقفنلاب لحو زجلاو نيّبلا لجو ءارَعلاّرع
 اوعبش دقو هيدايأ نم اووترا 5 مهو لييسلا ءانتبأو ىماتيلل َنَم

 ُلَطَت ميفلل ٍرَثِس تحت ْتَيِقْلأ نقد تقلا ةاسح نحل هك
 و هي | م

 عبتت ,شغعنلا هاو دف ةبرغا ٌّىْرلا ىف مهو ةأشم أوعس

 ل ديم ل ببقلا لدحلالز حرف نم ٍديعلاب مهل نكي ملو

 :هقنطق الا نوع ىشنلاب لغو عزل هيف ظغاذإ تع نصتشعلا اره توم قت ءازقلاف
 نم مهيلع غبسأ املاط نيذلا ءاسؤبلاو ليبسلا ءانبأو ىماتيلل هتاساوم رعاشلا هيف ىكييو

 . تعس دقو ,ةمخضلا هتزانج ىلع علطتل باحس ءارو ةيكاي تراوت سمشلا نإ لوقيو .هلاضفأ
 تبلقناو مئامح تناك امنأكو ضايبلا سبلت تناك نأ دعب داوسلا سبلت هشعن ءارو عومجلا

 هتومل مهرمغ ذإ .هب نولستي ءىش ىلإ اوعزف الو هيف اوحرفي ملف اعيرس ديعلا ءاجو ءاناب رغ

 :ىلعألا سودرفلا ىف هل حسفتس ةبيطلا هلامعأ نإ لوقيو .ديدش نزح
 عفترم دلخلا نان هاب ل ناووضرلا ةكئالم تءاج ]

 اهدعب امو 5/١" ةديرخلاو ءالعلا رابخإ ىسيع نب دمحم ةمجرت ىف رظنا(١)

 ١856 ص (جزيبيل عبط) ىطفقلل ءامكحلا رابخاب
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 01 لطقلا» لكأ ىئشأل اهيف اًفّرَغ ةامعأا هنتل' تعا نقر 7
 0 ' قكبت شبل دف لةَشُف برأ نم شيعلا ىف ٌعََت مل ةعجف ايا

 ُمَطَق اهسافنأ ىظل ىف اندابكأ ةدصوُم ءاشخالا ىلع اران ٍتمرضأ ع
 هل تدعأ ذإ .دلخلا نانجو ىلعألا قيفرلا ىلإ سر ف تلد ةاوضرلا ةكئالمف

 ةعيجفلا نإ الئاق تيملا ىلع عجفتلا ىلإ ىسيع نب ىلع دوعيو . .نييلع ىف افرغ اهب ةريخلا هلامعأ
 ظ دحأ قيطي ال اصصغ هتوم عدوأو ٠ .لامآلا لك هعم تتام دقف لمأ نم ةايحلا ىف عدت مل هيف
 | ها .هيلع ةرسح دابكألا اهاظل ىف عطقتت ةدقتم اران ءاشحألا ىف مرضأ دقو ٠ ,اهعالتبا

 :لوقي اهيفو .عطاقم ىسيع نب دمحمل ةيناث ةيثرم نم

 اننا كنق لولا كلانا كروي . اقل ىدّرلا ءامس نم اييانمل تاه
 "اضكرلا تانغ هنن ذا ايمئاكشا تعْطقو تابّرقملا يكاذملا هتكب

 ١ 'ىضنت ىكل اهنع قشنت اهنافجأو ربح قدنتا دنملا 17 تداكو
 اضّرَعلاو ةمايقلا طخت م/دهاشم  هتوم دهشمب برق ىلع اندهش

 اكد هبا امج دبل ٍرمأ مربمو هتام ان ا ديلا ورحم دادعا و

 .لالجلاو ىلاعملا نكر كلذب مدهناو ,كالملا ءامس نم تيملا اذه ىلع ضقنا دق توملا باهشف
 اهيلع ضكري دعي مل ذإ مئاكشلا تعطق دقو .هتيسورف ىكبتل ةمركملا وأ ةميركلا ليخلا نإو
 اهيضتني ىكل اهنع ٌقشنتل اهدامغأ نإو .هيلع ةرسح قدنتل دنطلا فويس نإو .هئادعأ لاتقل
 بقعأو .الوهو اماحدزا رشحلا مون تناك اهنأك لوقيو هتزانج رعاشلا فصيو .راوغملا اهسرأف
 مهباتنا ذإ .مهرومأ نم اًرمأ اومربي نأ اوعاطتسا الو ارورس هيف سانلا فرعي ملف ديعلا هتوم'
 ] 0 :الئاق هيف ةراسخلا ىدم رعاشلا روصيو .قيمع نزح

 ىَصْري هب ,شيع لك امني انا دع نأ ةَدغ هيف تام دقل
 «"0اًضَغ دق مويلا هفرط انم لكلا ادلغ دقو هل ىماست تناك انراصبأو
 ")"ىضغأ دق مويلا هئاذقأ ىلع ىحضأف ئدقلا لغ: ىكعي سيل قرط: ناك دقو

 ' هريغو - 6 ذإ ,ةينامرونلا ةيلقص ىف نيملسملل ةمخض ةّدع ديقفلا اذه ىف تتام دقف 9

 هضفخ 23 ع )0( ف هيلع فرشملا ل ا ىذ لك 1 5(

 ضمغأ : ىضغي ىضغأ )3( .مفلا فقس  ىصقأ

 بوك رلل ةدعملا :تابرقملا .ليخلا : ىكاذملا ("”



55 

 هب ةقلعم ديقفلا ىلإ عّلطتت مهراصبأ تناك نأ دعبو هب نوعنقي اوناك شيع لك كانه نيملسملا نم

 وبلا د ىذقلا ىلع ىضغيال رعاشلا فرط ناكو ءاعوشخ اهنم ضغت مويلا تذخأ اهينامأ
 .ةريثك ءاذقأ ىلع ىصغي

 ظعولاو دهزلا ءارعش

 نرقت تناك ظاعولاو داهزلا نم تاقبط هتلتو لكك لوسرلا اهظعاوو لوألا ةمألا دهاز

 8 .نمز لك ىفو ,ةيمالسإلا تائيبلا عيمج ىف مهدجنو .كسنلاو ةدابعلاب اهدهزو اهظعو

 ننال رابغ ىويغو ظننا دلل نييقلاو .ناسبلا لدم سيدك ةدهازلا مهتاملكو مهظعاومب

 ا ةنسلا لع يرو :ئرصعلا باذآلا رهزو هيرن قيع. نبال ديرثلا'نقتلاو

 ىنغلا دبع نب نمحرلا دبع مساقلا ىبأ لوق كلذ نم .دهزلاو ظعولاب لصتت تايبأ ةيمالسإلا

 :''!ظعاولا ٌىرقملا

 ٍليحرللو قارفلل بهأت  هانُمايندلا ىف لان نم ايأ

 لوزنلا ىوس عولطلا دعب اف ىهانت دق ٍءىشب حرفت الو

 هل لوقيو ءكسنلاو ةالصلاب اهقارفل بهأتي نأ هلامآ لك ايندلا ىف لان نم حصني وهو

 كربق ىلإ لوزنلا الإ اهيلإ تدعص ىتلا ةلزنملا دعب كمامأ دعي ملف .هتياهن غلب ءىشب حرفت ال

 : ىبلكلا بيطلا نبا !"'رفعج لوقيو .شحوملا
 كالملا نيف ةيلش نرب قاب ريغ شيعب طبتغمو

 كارلا نغ ليتقلاي لغو. .لوعع تراه دمت ٍراحاي الأ
 كايبنلا ني ركنا كايافا :نكابك انوفا قنا تع ل

 سانأل بجعيو «ققحم كاله تحت ةمالس موري هنأكو مودي ال شيعب حرفي نمل بجعي وهو

م مهيلع ام ءاضقل اوكرحتي ملو هيلإ اونكسف ايندلا ىف ليلق نم هيلع اولصح ام مهرغ
 قوقحلا ن

 ىتح .ايندلا مهل اهتبصن ىتلا تاوهشلاو تاذللا كابش . نم اوبرتقي ال ن نأ مهحصنيو .مهبرل

 بناكلا لانه ف ماتا نق ناس ل لو .ةريصب ريغ نع اهيف اوعقي ال

 :*!هير ايجانم ىضاقلا

 ثراح مخرم :راح () ١٠١/١ ةديرخلا )١(

 ١١8/١ ةديرخلا (:4) ١١5/١ ةديرخلا )١(
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 اعلا هنم ترثك بتذمل ةرذعمو انارفغو احفص برام
 ور رد تا اجب ند اروط ةفارعا هنييكذ

 هاريف هرمأ ىف ركفيو ءبونذلا نم بكترا امل نارفغلاو وفعلاو حفصلا هللا نم بلطي وهو
 هيصاعمل نوزحم امئاد وهف .نيضيقن نيب عمجي هنأكو ,هبرل هئاجرل كحضيو هبونذ ةرثكل ىكبي
 . ناكو ,قربطلا نب نسح نب رمع صفح ىبألو ,ةرفغملاو وفعلا نم هللا دنع لمأي ال رورسمو

 :'''فافعلاو عرولاو نيدلا لهأ نم

 اني ايم كيدمان رتعو ' ١ دبي بسك اي اجلا يتاح
 هايف اب اريكاتس تنسيك تافلاس بوند نع 0

 ءاتضتي د قود أ راو. .قلاسمتللاو كلانس لليوم اذان
 هال ىف ةلالجلا ىف دححلوت | ميرك ىلع رومألا ىف لوعف
 هاجر ولحم ٌبيخي سيلو هيلإ ٌعَرفاو ُهَوْفَع لمأو
 تبسك ام هيلإ ةلماح ةفيحص هيلع ضرعتو ةمايقلا موي بساحيس ناسنإ لك نإ لوقي وهو

 نأ بجاوو .هف رتقا ايف راتحو يلع جت ريف ماثآو بوند نم بكترا ع لايسد ,هأيند ف هآدي

 لباق ميركلا هبر ةمحر نم سأيي الو ,نيصاعلل ةدعملا ميحجلا ركذيو هيغ ىف ناسنإلا ىدامتي ال
 نب هللادبع وبأ لوقيو .هاجر قولخم بيخي الو .نيمثآلا هدابع نع وفعي ىذلا بوتلاو بنذلا
 :''!ىبوطلا

 اة وسعي اديب مهنكلو ٠ همر مدآ ولب نى

 هن ويعبطبت كاد دعت مو يد اويوسس تق نسلباو

 ةحونايو لديسلا نور مطاب اف ىفانتلا اذهف

 سيلبإل مهضغب نونلعي اك .هنوصعيو مهبرل مهبح نونلعي مهف « .هلوح نمل بجعي وهو
 قيرطلا نع مهب هفارحناو لالضلا نودرب مهاب أف ,ضقانت هذعب ام ضقانتل هنإو ,هنوعيطيو

 ا ةيناث ةعوطقم ىف لوقيو ةناتابو ميقتسملا

 نضال تاق ضر يش نأ ل تلق نبل
 (© ضانم نيح تالف عافأ ارط سانلا

 7/١ ةديرخلا (5) : ةي ةييوشلا 0
 ًاجلم : صانم (8) 30/9 ةديرحلا (9)
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 ىصاعملاب اوزماغت ىتح ةعيرشلا اني

 سا ىع

 ,صاصقلا موي لوه اودعا ول مهحجيواي

 ةعيرشلا اوسن ذإ ءصالخلا مهنم ىنمتيو عافأ اعيمج هيف سانلاو ,دسف عمتجملا نإ لوقي وهو
 ةمايقلا موي نم الو هللا نم فوخ ريغ ىف ىصاعملا باكترا ىلع نوزماغتيل مهنإو نيدلا رماوأو

 مويل اودعي نأ مهب ايرح ناك دقل مهحيواي :لوقيو مادقألاو ىصاونلاب نوصاعلا ذخؤي موي

 لخد دق ناك فوصتلا نم |ارهاظ نأ ودبيو .ءادب تمدق امع صخش لك لاس موي .صاصقلا

 ,ركذلا فوفص ىلع نونغي سانأو .فوصلا تاعت رب نوسبلي سانأف .هنمز ىف ةيمالسإإلا ةيلقص

 : '!لاقف ,نوصف ريو نوحيصي نورخآو

 ايربتعملا نع نإ كراكيالو همر قولا نبل: ةويستلا بن
 انونحي توريض نق نأك ٍشاغت الو ٌبرط الو صقر الو حايص الو

 انيّدلاو نآرقلاو قحلا عبتت» ردك الب وفصت نأ فوصتلا لب
 انوزحم رهدلا لوط كبونذ ىلع 2 مّدن اذ هلافئاخ ىّرت نأو

 نأو برطلاو صقرلاو نينغملا عامس نيح ءاكيلاو فوصلا تاعقرم سبل سيل فوصتلاف

 عابتاو ىنيدلا ءافصلا فوصتلا لب ءانونجم راص هنأك ىشغملاك وأ هيلع ايشغم فوصتملا عقي

 نب رمع:ىنامرونلا دهعلا لبق ظاعولا نمو .بونذلا ىلع مدنلاو هللا نم فوخلاو ةنسلاو باتكلا

 : '''عاطقلا نبا لوقيو ,ةملكب هدرفنسو ءىكم نب فلخ

 موجنلا كضراعب تمجن دقف ُهوؤنلا لسيوبلا اهيا هنت

 "ا وبلا ليلا همالظ نجأ اع حبصلا ٌءايض ىدبأ دقو
 6 هرب م

 ميعن اهب مودي ال رورتجغ ايند رو رغم اي هروح الف

 ا قيرطلا حضو دقف م وبمتع وعي طبخت الو

 ترهظ دقف .هبر ةدابعو هنيد ضورف ءادأ نع مونلا داتعا ىذلا لجرلا اهيأ هبنت لوقي وهو

 .ىغلا مالظ نم ميهبلا بابشلا ليل نجأ امع داشرلا ءايض ىدبأو .كيضراعب بيشلا موجن
 جوعم قيرط ىف - ىمعألاك - طبخت الو ميعن اهب مودي ال ةعداخ ايندب رورغم اي رتغت الف

 وم هلو تم ييبلح نب رمعب ملنو .ميقتسملا قيرطلا كينيع 8 حضو دقف .ءضماغ
 لطعاا

 متعملا :ميهبلا (8) ل 77/١ ةديرخلا )١1(

 ةعداخ :رورغ (:4) ه١/6 ةديرخلا )١(
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 ىكم (''نبا

 نبا ميكتتم وو ةيلعض ل هعيويتو ةايومو وحسم ,ىكم نب فلخ نب رمع صفح وبأ وه
 2 هضرع هنآ «(ةناسللا :تفيقشر :نسيفتلا ىوغللا هباتك ةمدقم ىف ركذيو جرخت هيلعو .ىوغللا ربلا
 ءانقنلا يصتن نإ رقلا ةيلعو هييقف دب داو همن تاتكلا الخأ كنا انور ةاقبا رفا ايف هيلع

 اهءاضق ىلوو اهنطوتساو ءاهيلع نامرونلا ءاليتسا ليبق سنوت ىلإ اهنم جرخ دقو .هدلب ىف
 ىلوو ءسنوت ىلإ لقتنا» :هلوقب هل هميدقت عاطقلا نبا نع دامعلا لقنيو ءاهعماج ةباطخو
 هلو 5277117 ةنكمألا عيمج ىف ةنسلألاب هلضفو ,يوغل ٠ ,بيطخ ,ثدح هيقف وهو ءاهءاضق

 يق نيو داازي يني لاو بأ را نب بنل يلج

 دا رسال قدا. .قزربلا نما كود .نيبل

 لب «عايض هبيصي نل ادحأ نإف .ناسنإلل هللا همسق امب اضرلاو دهزلاو ةعانقلا ىلإ وعدي وهو
 ظ ردق اهف ,ىغبني امم رثكأ صرحلل الو هبلط ىف ديدشلا ءانعلل ىعاد الو .هقزر هل لفكيس لكلا

 ] : حلاصلا لمعلاو ىوقتلا ىلإ ايعاد توملاب اركذم لوقيو :فايتايدب كل

 هن دحال ا را 5 توملل اًبجع
 ةندل ص لسر كنت :انجدسقو هاسنت فيك
 هيت م ٍرذعب تع ئج نإ لّيولا ىقلت فوس
  هنضت منإادغر  انلا ىف كمسج ىرتو
 هنكف ىوقتلا وخأر  انلا نم وجني ىذلاو

 ' هيدهت هللا ندل نم لسر هتءاج دقو ءناسنإلا ىلع بوتكم وهو توملا ىسني نمل بجعي وهو
  باذعلاو ليولا ىقليس هتائيس نع ارذع مدقي نأ عيطتسي ال نم نإ لوقيو .داشرلا ىلإ

 وخأ الإ اهنم وجني ال ذإ .هريصم رانلا نوكتس حلاصلا لمعلاب همسج نوصي ال نمواءديدشلا .

 زوفلا كلذ ىف نإف .ىدهلاو ىوقتلا كلاسم كلست نأ كب ىرحو ,حلاصلا لمعلاو ىوقتلا ٠
  بتكلا ةبحاصمبو شيعلا نم نكمي ام لقأب ءافتكالاو سانلا نع ةلزعلا ىلإ وعديو .ريبكلا
 :لوقي .دحأب كءاجر قلعت الو

 قيقحتب ةرهاقلاب عوبطم ناسللا فيقثت هباتكو ٠١7/١ وإنباه  161١ ةديرخلا ىكم نبا ىف رظنا 0(
 فز رتل كيك امر ىوتكاتلا ,59! ةيلقصلا ةبتكملاو ”794/7؟ىطفقلل ةاورلا
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 ال كاشي نونو كلا كي ديب: .ندعفلا

 د نام عار حلموزبُخب ٌعَنَقاو
 كينفت فرضي نمت ٠ الا .كءاتنعي عطقاو

 "كييشنر داوك قص .اانيرعك [بيلس نع

 عيطتست ىقيقح قيدص نم سيلف .هسفن الإ هل اقيدص ذختي ال نأ ناسنإلا حصني وهو

 موزلو اعيمج سانلا لازتعا ىلإ هوعديل هنإ لب ءبوطخلا نم بطخ كب ملي نيح هب ةناعتسالا
 امهف حلمو زبخب : ليلقلا لقأب اضرلاو ةايحلا عاتم ىف دهزلاب هحصنيو .مهاذأ هبيصي ال ىتح .هتيب

 فتكا :هل لوقيو .ايندلا تابيط نم اهقوف ام بلط ىف ههجو ءام قيري نأ هنايفكي امهو .هبسح
 كرضي نلو ىذأ ىأ كيذؤي نلو ,ةفرعم كيلإ فيضيس هنإف كسينأو كقيدص هذختاو .باتكلاب

 هتأجلا اذإ الإ ءاجر هل ققحي نم مهنيب سيلف ,سانلا نم هءاجر عطقي نأ هحصنيو ءررض ىأ
 تيقعو: ةانملا ميو ةعنلا نم طيسنل مده تعلا اذإ هل لوقيو .هرمأ فرصي نمل ةرورضلا
 ىوس اقيدص كل ذختت مو «حلملا نم اهمادإب تيفتكاو زبخلا نم ةحطق وأ ةرسكب ئكوت اققفتت
 :لوقيو .كتافو ىتح ءادعسلا دعسا تنفخ انيشا دخا نم تلمأ الو ,باتكلا

 قلقلاو نازحألاو ند نم اجن دقف نامزلا اذ ىف ادرفنم ناك نم

 ىرغلا لا انرضص ولولا اتوب ذه سخبلا يوكرسك اهعرزك
 بوكرك جاوزلا لثمتيو ةريسالا نيزك قرع ىتح سانلا نع دارفنالاو ةلزعلا حدتمي وهو

 ىنتام فصاوع ةايحلا ىف مهبعاتمو مهبلاطمو دالوألا روصتيو .فصاوعلا نم هرطاخمو رحبلا

 .قرغي ىتح .هتنيفسو رحبلا بكار لوانتت

 لإ ظ
 ةعوللاو نينحلاو عجفتلا ءارعش

 ىتلا انوصحو اهندمي نيملسملا تانج نم ءاحيف ةنج ىلإ ىمالسإلا دهعلا ىف ةيلقص تلاحتسا

0 
 اذإ ةيهافرو نمأ ىف شيعت تناك اميبو .ءاجرألاو اهيف ءاحنألا معمل رطعت ىلا ةجرألا اهراهزأبو

 رهشيو .نتفلا رثاكتتو قاقشلا مهنيب بديو تارامإو اشورع اهيف مهل نوميقي فئاوطلا ءارمأ

 راوراعلا نئاقلا ىرلب كاذب ةنيقلا نبا لاهو : ضع« لك يهشع :تالسلا نوملسلا ةوخآلا
 دض اهم ادجنتسم ايلاطبا نوع ىف ةنركاو ةنوولق ريفا (1322606) داركنط ىنيا تربورو

 كربق :كسمر (؟) هحربت ال كتماقإ ناكم :كسلح )١(
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 م11١٠/ه571 ةنس مرلب ىلع مث ىنيسم ىلع ىلوتسيو .ءراجور هدجنيو ةنايرصق ةنيدم مكاح
 اهيف اهندم تذخأ ىتح اماع نورشع رمي ملف ءاهعايضو ةريزجلا لالتحاب اًراذنإ كلذ ناكو

 نم اهب اوئشنأو اهيف اوقفنأ ام ىلع مهفكأ نوبلقي نوملسملا حبصأو .راجور رجح ىف طقاستت
 مهتم :اهنوعدوي اهئارعشو اهئاملع نم ريثك ذخأو .ةجهب تاذ قئادحو عورزو روصقو ةراضح

 :ادشنم سلدنألا ىلإ اهتع لحر ىذلا ىلقصلا 7برعلا ىنأ لثم كسامتي نم

 000 نيه يرش نيخأوب قريت مرسَع نامزع ىلو مهأ

 بئاجنلا قاتعلا راوكأ 0 ىننإف ىنع تنب نإ ىنطو ايو
2 

 قرن نيلانلا كر ضالمب يك بارت نم ىلصأ ناك اذإ

 راتخاو ءسلدنألا ىلإ ابرغ هجتي وأ اقرش هجتي له ةريزجلل هقارف نيح ىردي ال ناكو
 بورحلاو نتفلا نم هيف ام ةرثكب هنع ناب ىذلا وه نطولا نأك ليختيو .برغلا ىلإ هاجتالا

 ىلع رمألا ففخيو ,ديدج نطو نع اثحاب ةبيجنلا لبإلا لاحر ىف هنطوتو هتقرافم ىلإ هرطضا امم
 نم اهيف نم لكو .هدالب اعيمج ىهف بارتلا لمحت دالبلا لكو بارت. نم هلصأ ناك اذإف .هسفن
 ىلإ هرارطضا ىف كسامتلا اذه اكسامتم برعلا وبأ ناك اذإو .همحر ىوذو هبراقأ نم نيملاعلا

 ىف ىبرتو أشن ىذلا قيحر نب رمع لثم هيلإ نحي لازي ال نم كانه ناك دقف هنطو نع حوزنلا
 لازيالو ,هينيع بصن ةلثام لازت الو ءاهنع لحر نامرونلاو راجور اهيلع ىلوتسا اذإ ىتح ,مرلب

 ."'فتهو هداؤف ايانح ىف مرطضي اهبح لازي الو .هلهألو اهل نحي

 نانح ريغ اّبحم متيأر لهو ىناطوأو ىلهأ ىلإ نمت ىسفن

 ىنازحأو ىوجش نم ججأت ران ىيبك ىفو ًءايحأ بلقب اوناك

 اول نيبلا كشول ىنع ناسنو هب تيه دق هروعل ىرايطصا 7

 هنع اوباغف ,هيلق ىفو هرصب تحت نيلثام اوناكو ءامه دقف عاتلم نينح هنطوو هلهأ ىلإ نحي وهف

 رعَو .هتهد ةنحمو ءزر هنإ لوقيو .هداؤف اهب ىوتكي ىتلا هنازحأو هوجش نم هدبكب رأن تججأتو

 ضمملا نزحلا الإ هل قبي ملو .هناولس هقرافو .هربص دفن دقل ؟اهلمحتي فيكو اهلمحتي نأ هيلع
 نأب ريدج وهو ,سيدمح نبا ةيلقص نادقف ىلع عجفتو عجوت رعاش ربكأو .عجوم ا ىجشلاو

 .ةمجرتب هدرفن

 )١( ةديرخلا (6) ظ 577/1 ةديرخلا 584/5

 )١؟( لخرلا :روك عمج راوكأ .تدعب :تنب
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 سيدمح ''!نبا

 م١٠ 01ه ا ة ةناقع نف رش ةدقا ول[ نرد رب نر دق داو نديم ني راما دبع وق
 نآرقلا ظفحف باتكلا ىلإ هتادل لثم فلتخاو .لضفلاو ملعلاو ءارثلا نم ءىش ىلع ةرسأل

 هتبهوم ثلت ملو ءرعشلاو بدألا ىلإ هلويم هب تعزنو .خويشلا تاقلح ىلإ هنم لوحتو .ميركلا
 ىلإ باهذلاو وهللا نم ليلق ريغ بيصنب ذخات تناك ةقفر هل تنوكتو ,تحتفت نأ ةيرعشلا
 ,نامرونلاو راجور دي ىف تطقس دق مرلب تناكو .ءانغلاب عاتملاو رمخلا برشل ة ةريدألاو تاناحلا
 دعي ذخأو .ةريزجلا دالب نم اهريغو ةسوقرس ىلع ءاليتسالل نوبهأتي مهنأ قفألا ىف ادبو

 ٌرصِب هرمع نم نيرشعلاو ةعبارلا وحن ىف هب ًأاجافنو ءارحبو ارب مهئاقلل - هنارقأ لثم - هسفن
 ببسلا ناك امبرو اعيرس ارورم زعملا نب ميمتو ةيقيرفإب ارام سلدنألا ىلإ هدلب رداغي نأ ىلع
 نكلو .نامرونلا دض هسأر طقسم ةسوقرسو ةيلقص ةكرعم نم ارارف ال هدلب هترداغم ىف ىقيقحلا

 ةيبدأ ةناكم نم هسفنل هانمتي ام هيف هل ققحتي نأ لمأي ءرهدزم ىرعش ملاع ىف ةرهشلل الط
 كلذ لجأ نم هلعلو .ىبرعلا ملاعلا ىف ىودت مهؤامسأ تناك نيذلا سلدنألا ءارعش نيب ةقومرم

 .فئاوطلا ءارمأ نيب رعشلل عار ربكأ اهب ناك ذإ .سلدنألا ىف ةيرعش ةئيب مهأب لوزنلا راتخا
 هرصق باب مزلو م78١٠/ه غال١ ةنس ةيليبشإ هتدلب ىف هلاحر طحو .دابع نب دمتعملا دصقنو

 :اهيف لوقي ةيرعش ةقاطبب هيلإ ثعبو .2ةرتف

 ىشتنا اذإ ليمجلا عنضلا ىلوم ايأ

 يدع ةاذن نم رٍضرأ لك ىو

 طاع زبك نيراييجاب ذأ
 ,ةينس ةزئاج هحنمو هلابقتساب الفتح هاعدتساو هب بجعأ ىتح ةقاطبلا دمتعملا أرق نإ امو

 ةيليبشإ تناكو .ةفلتخم تابسانم ىف لاوط دئاصقب هحدمي اهب لظو .هترضح ىف لظي نأ هيلإ بلطو
 هاتأو ,ةعيدبلا ةيعيبطلا اهرظانمب عتمتو ةشيعملا هذه ىف كراشف ةيهال ةثيع شيعت دمتعملا دهع ىف
 :هلوقب اهلهتسا ةيكاب ةديصقب هاثرو هتافول نزحف هيبأ ىعن

 اص اذإ لسؤتملا لجلا قوش ايو

 )١( ةديرغخملا,سيدمح نبا ىف رظنا ١594/57

 ةريخذلاو 5/٠١" ناكلخ نباو ” 7١7/7ءزجلاو

 عبط) رفينلا دمحمل بيرألا ناونع نم لوألا

 ناسحإ روتكدلا ةساردو هل هميدقتو هقيقحتب (سنوت

 هناويدو ١١0 ص ةيلقص ىف برعلا هباتك ىف سابع

 .هل هميدقتو هقيقحتب

 ةيانك حاشولا نم حشونو قوطلا نم قوطت ()

 هيلع همعن غابسأ نع



 هيهادلاب عمسلا ةعور ايف ُهيْعَت ىّوُنلا رادب ىنانأ

 . ,دابع نبا اهلطب ةدايقب نامرونلل ةفينعلا اهتمواقمو ةسوقرس هسأر طقسم رابخأ عمسي ناكو

 ,نابخأ هينا تناك لئلابو ةيضاقلا' ةيربقلا د انروتلا فرت :لمألا دنع واكو ايرط زتهيف
 نم نامزونلا درط ىف لمألا هدنع مظعيف :ةيراض ةلزانم دامرتوتلل ءتلزاتمو ةفايرصق ىف ةدوخح نبا" <

 ةلزانم ودعلا ةلزانم ىلع مهثحيو مشاغلا ودعلا داهج ىلع مهضحي هموق ىلإ لسريو .ةيلقص

 :نيحألا ةامنلا) قب اهوا اك خلو اهو ريطتب نأ اديها وون و رقما اني مهيلع اهلف ,ةمساح

 مظنلا ةروثنم ضرألا ىف مكٌؤاوهأف اهتءاوه مْنِيَع نإ ضر هللو

 ىمرت اب مكنم لمشلا ىمرت نيبلا نم قولا للا ىلا يقف كرعو
 1 نع نغت مل ءاَدَج ةلاخ مك كريغ ضرأ كين مكضرأ نعَأ

 مسر وأ دعوبرا نم ير دنع تو نطوسمي زيزعلا رطقلا نم ديقت

 مسلا ةيرجت .لقغلا ريِجتْسَي نلف ٠ دبر برج أ انوي ”كانإو

 ىتح اهتحرابم ىف اوركفي ال نأ وفر ريغو ةسوقرس ىف هدعب نيقابلا حضني وهو

 كاسل الإو هيف نوشيعي ئذلا مهّرع الو هي. نويحو هتوسفتتي ىذلا اهءاوه اومدعي ال

 ديعي ديقي نأ ملسم ىلقص لكب بيبو .نطولا ضرأ نع ضرأ ىنغت لهو .ناوهو لذ ىلإ

 نم هردحيو .ةموسر نم مسر دنع وأ ةعوبر نم عبر دنع تومي ىتح هنع عفادي لظي نأو ,هنطومب

 تقو ىف نطولا هتحرابم نع ارارم هسفنل رذتعيو لاف رس نهدي رخل ءاضفالاو هنع ةرجهلا

 نأ انيأر ىفو .ةلصتم لاضفأ نم دابع نب دمتعملا هيلع قدغُي امل .هيلإ ةدوعلا عيطتسي ال هنأو هتنحم

 نسل دنألا ىانل كفن هرعت دكا ىذلا ىبدألا دجملا ناك امنإ هنطول هتدوع نع ل قئاعلا

 عيطتسي الف ةيليبشإب دجملا اذه هدّيق امنأكو .نطولا ةحرابم نم ىربكلا هتينمأ تققحت كلذبو

 اهدعب طقستو 481 ةنس هسأر طقسم ةسوقرس نامرونلا ىديأ ىف طقستو .اكارحو اصالخ اينم

 مظنيو .ةيلقص دادرتسا ىف لمألا ىلقص لك سفنو هسفن نم ىشالتيو 2484 ةنس ةنايرصق

 ] ظ ظ :الئاق اهب اهعدوي ةيزئانج ةديصق

 اد ربصلا لمجمأ نم اهل تمدع ىتقلا َةرْيَعْلا ٍتلْطَأ ىنُتَد ُلذاعأ
 "ياي عما ف قيل نيالا يبول معا سرا دق

 اسئانك ىراصنلا ىديأ اهدجاسم 2 تريصو اًناوُه ٌتْميِس دقو فيكو
 اتيقارعنلا انهتف ءاسمالاو حببفلا ديمح ةقظنا ةيونقلاب ناسا تنانقتاز]

 .نبللا ةليلق :ءادج )١(
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 0 00 ءاقتم ُهْرِع يموقب .ناكو ةلذ مورلا هماس دق ىدلب ىرأ

 اسبال نهنم فوخلا كاذل ىحضأف  هفوخ سبلت رفكلا دالب تناكو

 نينس لظ ذإ ءربصلا نم سباح اهل دعي مل ىتلا عومدلا فرذأ ىنعد هبحاصل لوقي وهو

 تلهص دقف ءارم اسأي اسئاي حبصأ دقل لب .هنظ باخف .اهلهأ ىلإ دوعتس ةيلقص نأ نظي ةليوط

 ملسملا سفن ىلع مظعأ ناوه ىأو .ناوه هدعب ام اناوه تميسو ءاهئاحنأ لك ىف نامرونلا ليخ

 اهيف نابهرلا برضيو ءسئانك اهدجاسم اوليحيو ىراصنلا رجح ىف طقست هدلب ىري نأ نم

 زثعت تناك ىتلا ةيلقص .ةلذ اهلئامتام ةلذ ةيمالسإلا ةيلقص مورلا ماس دقل .ءاسم حابص سيقاونلا

 تدعترا اهمسا اوعمس اذإ ايلاطيإ ىبونج ىف نامرونلا ناكو .ةزع اهينادت ال ةزع اهيملسمب

 .ةيمالسإلا ةيلقص لهأل فوخلا ردصم مه نوحبصيو موب رمألا اذإف ءابعرو افوخ اق

 رد رع ردا سوت يملا اهسواشأو اهتقراطبو روق سئارق مهماأ ن نوفوسي

 اولذأ املاط نيذلا اهناعجش اهضرأ تحت دالب ىف ىشمي هنإف .هوطخ ىف ىنامرونلا شيجلا نأتيلو

 تباغ ليغلا نأ ريغ .ةبضاغ ةرساك دسأ اهنم مهيلإ جرخل مهنع روبقلا تقش * ولو«هيرولق لهأ

 .بائذلا ةئاكحوأ ف ترتخبتف هثويل

 ىف هترامإ نم 586 ةنس دابع نب دمتعملا نيفشات نب فسوي علخي نأ كلذ بقع ثدحو

 هنع ففخي نأ لواحيو اهم هروزي سيدم نبا ىدرنو .نتكازم ىف تانغ ىلإ هيقئثيو ةيليبشإ

 : اسكس هيلإ هب تك رعش ىلع أدر |كيعتم ,هاأهدام

 ريدم 6ع

 . زودت جوربلا ىف ىاَرتلا رهزو هسما ضقاني هر 2 ساس

 ريبتو ٍمكنم ىَوضَر لسقلفو مكفكأ ف فدا متلحر 0

 0 تايسارلا لابجلا ىدهف َتَنَد دق ةمايقلاب ىناسل 55

 .لاحلا ريغتي نأ نم سأيتال نأ ىغبني هل لوقي وهو .ةكمب لبج :ريبثو ,ةنيدملاب لبج ىوضرو

 مكفكأ ىف ضايفلا دوجلاب متلحر املو ,ةددعتم جورب ىف رودت لب تبثت ال ةعطاسلا بكاوكلاف

 تايسارلا لابجلا ىه اهف تند دق ةمايقلا نإ تحص ناسدقملا ةكمو ةنيدملا البيج كرحت امنأكو

 .ثعبلا مويل اتعن ميكحلا ركذلا ىف ءاج امك ريست

 حدميو رئازجلاب ةياجب ىلإ هجتيو طيحملا ىلع «الس» ىضاق ةرشع :-نب مساقلا تاب لصتيو

 نب زعملا نب ميمتو ةيدهملا وحن ههجو ىلويو (ه 298 - 58*) ساّتلع نب رصانلا نب روصنملا

 .بكاوكلا :ىراردلا (؟) .افلختم :اسعاقتم )١(
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  زعملا نب ميت نب ىيحي ىلع هحئادم ىفضيو نيتدلبلا نيب ددرتي لظيو ءانسح ءاقل هاقليو سيداب

 ظ ناسارخ ىنب حدميو ءاعيمج مهحيدمب ناويدلا ظتكيو نسحلا امهدعب نم هديفحو ىلع هدعب نم هنباو

 / ةيلقص نم رجاه نأ ذنمو .دامح ىنب نم اهتالاجر ضعب حدمي ةياجب ىلع ددرتي لظيو سنوت ىف

 ” را راعشاب اهطوقس دعب اهصخيبو ةريخألا ةسافتا ىتح هتركاذ حربت ال تلظو اموي اهسني

 ظ :لوقي اهيفو زعملا نب ميت حيدم ىف ةيئاب ةديصق كلذ نم ءاهدجم مايأ ىكبيو اهيكبي

 براحف نامزاي ملاست / نإف 2 بئاونلل د يريص ه5

 ع ا

 :ىن | لو ملا زور اهدي ايقيرفإ ىراحص ىف

 بئاغ لك ٌرضحتسم اهب ىنأك مك ةانهعاتي لإ .كيوالو
32: 

 بهار ب يدع را يف رست ل سانلا تيار املو

 )١( عيدا ل 0 1 -
 ىبئاوذ ضاضيباو ىمسج ةفاضق - رري ملف - هيلع ىلكش نم ل لهف

 يق يلام هنع نا اف وس درك لاك أ الإعدل[ نكتب كتم كلا عي كل

 ىف هلصو هدعسي ناك ىذلا فيطلا ىتح هلزتعي هلوح نم ءىش لك نأكل لب ,سانلل الزتعمو .

 نم هل ثدحامو هيلع هلكش ريغت لهف ءهروزي ال هنع اًداص هعجضم نع عطقنا همالحأو همون

  ىلايلو ءافصلا ناوخإ ركذيو .هاقلي دعي منو هفرعي دعي ملف ء.هرعش ضاضيباو همسج ةفاحن

 :ءادعألل' ةقرتسم: تعا ا ريغ «عوجرلا عاطتسا ول ىنمتي ناكو .ةيلقصب سنألا

 م عر

 بزال ةبرض َريسلا دعي مزعب |اهتيتنأل رحم ىضْرَأ نأ ولو

 بصاوغلا جولعلا ىديأ ىف ٍرْسألا نم اهكاكفب ىل فيك ىضْرَأ ّنكلو

 9براوضلا قورعلل نوكس دعبف اهلكأب ٌبالكلا كلت ٌترفظ ّنئ

  لالغألا تعضوو ترسأ دقل لب ءاهلهأ ريغل اكلم تحبصأو تديعتسا اهنأ هضرأ ىلإ هقئاعف

 ءادعألا بالك اهب ترفظ دقو ءاررحت الو اكاكف الو اصالخ عيطتست دعت مو اهلخرأو ايدنأ 3

 ضيفيو افطاخ ارورم نامرونلا وزغ لبق مهتنتفي رميو ءافينع اداهج مهل اهلهأ داهج دعب اهشبنت

 .فينعلا داهجلا دعب ةيلقص لهأ ةمواقم دومه نغ .ةفاحن :ةفاضق )١(

 براوضلا قورعلا نوكسي سيدمح نبا ىنتك (؟)
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  :ناعجشلا ءالسبلا توم نوتومي اوناك فيكو مورلا بورح ىف مهتلوطب نع ثيدحلا ىف

 (")بعاوكلا نيب نبجلا ّلهأ تام اذإ نعول ”ةموحب :ى. رفلا "توم. .قوتوف

 0 تحت نفذدلا ىف مهل دعا .ةتناسو داوملا كاع .نعب اوقع

 "”بهايغلا ٌداوس ايندلا ىلع اوقبأ» يىلبلا رفح ىف بهشلا لوفأ اوراغف

 مدقي نم الإ مهنم امو ,ةيلقصب اثيدحو ةيرولقي ادق مورلا برح ىف ايظع ءالب اولبأ دقل
 . رابغ نم ةداسو هل تعمتجا ىتح اراركتو ارارم مورلا عقاو نم الإ مهنم امو ,هنطول عاد :هةسيفن 2

 وا وسو . تلازامو ,هربق ىف اهدسوتي هل تدع عئاق

 1 نينارنملا تارضتم انهنلع تردو ٍسطونب رادتا ناسخ اللا
 "0بكاوسلا عومدلا َرْطَق ا ىرمأو ٍةعاس 1 ىرطاخ ىف اهلثمأ

 ()ىيذاوج ىلإ هيناوغ ىناغم 2ىذلا نطوملل بينلا نع

 ,ةظحل لكو ةعاس لك هل لثمتل اهنإ لب .هرطاوخ ىف ءاسم حابصو راهن ليل هل لثمت ىهو

 نإو هيف تتبن ىذلا نطوملل - لبالا نينح - نحو ءاراردم بكاوسلا عومدلا اهل فرذيو
 همسج ايحيال ىتح .هدرتسي نأ ديريو هداؤف اهعدوأ امنأكو ءابذج اهيلإ هبذجتل هلزانمو هيناغم
 :هلوقب اهلهتسي ةيئاه ةيناث ةديصق ةيلقص ىف هلو .هتاقفخ نودو هنودب

 "””هّراذنإ ٌبيشلا اهغلُبأو -اهّراطوأ سفنلا ايصلا ىف تضق

 ةليل ركدتيو اهب هوط سلاحي ركذيو ,ةسوقرس ىف هبابشو هايص تايركذل طيرشب هبشأ ىهو

 : اهرارزأ اهفكب ررزت ةيقاسو هلوح نم ىمادنلاو ةرهاس

 ”اهنان اهتانه ىف سمك رد ةتوقايب ريدت

 فصو ىف ليطيو ,رمخ ا نوستنح ريد ىلإ نوبهديو «برشلا ىف نونعميو ,هقافر اهرشيبو

 .فرذأو بكسأ :ىرمأ (0) .رابغ :جاجع عمج تاجاجع (؟)
 .لزانم :ىبناغم .قونلا :بينلا (1) .ديدشلا مالظلا : بهيغ عمج بهايغلا (")

 .ةجاحلاو ةيغبلا :رطو عمج اهراطوأ (1) .:باوملاو ةرطمملا بحسلا :تارصعملا (4)
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 :الئاق ةدقتملا عومشلاو صقرلاو ءانغلا نم هيفام ركذيو ءبرطلا سلحجي

 انفراصرأ كاع دكايق' .سألا :تاكرش تكس دق

 اهرامزم لثبقت كلتو  اامل اًدوَع قناعت ىذهف

 انهار نامل نم كيرنخ :ةريشع ل نم بضقو
 اهرايسعأا .ىككيس ايهلط ةايافلا اليادشت هةكلاك

 ىف بصت امب اهرات وأ سفنلا ىف ىسألا تاكرح نكست ةوشنل نايقلا نم كانه ءانغلل نإو

 .ءاهرانزم لبق اك :ىرخلا ةنيقو ءاهقن او دن أك ةنيق ريض لا دكيس ىوتلاو ,عيدي مغن نم ناذآلا

 . ةدقتم عومشلاو ءاهتاكر ح ىف ةننفتم ءاهراط ىلع اهديب اهتبحاص رقن اهمدق طقلت امنأك ةصقارو

 طيرش ىهتنيو .قحمنت ىتح اجيردت اهرامعأ صقنت اهاجآ امنأكو .ىهاللا سلجملا اذه لوط

 .فتبمو .ءدحرمو سنا ى!ايلو هبابشو هابص عدوتسم ديلْقَف ىلإ ضو تايركذلا

 اهراكذم سفنلل يب "اي رت ا ب
 افرام قنبللا ىف :ةانكو تلخ يباصتفللا هرب

 اهنامخأ .ثكبحا قات ةيع وم ٌتْجِرَخَ تنك نإف
 اهرانأ .تيعوب> .كنخل .ةنعلا داع ةعولس ةلوحلو

 .ةعولو ةرسح اهيلع هبلق طاين 5 نزحلاو اهيف هبابشو هيباص لززانمو ةيلقص ركذي وهو

 ,رازغ عومدب اهيكبأو اهرابخأ ثّدحأ نأ ىب ىرحو ءاهنم تجرخأ ةميظع ةنجل اهنإ لوقيو
 اليلق تفقوت اهلعلو .اهويس فقوتت ال عومدلا نم راهنأب نينسلا تارشع اهيكبيس هنأ ركذيو
 شيج ىلع م77١1/ه011 ةنس ميت نب دا قف لع ند ةيسملا نكح راصتل ا هجا كيح-

 لحاسلا ىلع ةيدهملاو ريتسنملا نيب ٍقيرطلا فصتنع سامدلا 0 ىف ىناثلا راجور كلملا .

 نبا داشأو ؛ةيلقص ىلإ اروحدم هشيج ُدّرف .ةيدهملا ىلع ءاليتسالا ىغبي راجور ناكو ءىسنوتلا

 هل ائنهم ميه نب ىلع نب نسحلا أهب حدمي ةيئار هل ةديصق ىف ةعئار ةداشإ راصتنالا اذهب سيدمح ْ

 :نامرونلا نم ءادعألا ىلع رصنلاب

 0 رشب هركذ نم ١ ةيدلا هحوب حالو 252 تديفلا غلوأ حتف كنهيل

 نم برشيو غلي هلعج :مهيف فيسلا غلوأ )١(
 ' | .مهئامد
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 ارتبلا ٌبضقلا ىه قانعأ ٌُدئالق هل اًومَس اننا مورلا ارم نودو
 رسأ وأ جوملا ٍةرخر ىف قّرغ هل -اوقّرمت ذإ مهنم قيرف نم مكو
 "روج همريزج ىف ىطاوملاب مهف مهتيدح ست ساميدلا مهنع لَ
 اريك هل برضو رتب هل نعطب ُهليِلَع مهنم مالسإلا ىفش كانه
 (ثرصه ذسأ اهبرح تح ريزانخ رمجاعأ داهج ىف اود .:براعا

 ,ةيوترم اهنم برشتو مهئامد ىف غلت فويسلا لعج ىذلا عورملا راصتنالا اذهب هئنهب وهو
 نقدسا دقو نامووتلا نمله ع دإ ةلواتع ان يرد ىدلا وه هنن نيد ىباةاغأكو
 نيسنوتلا لالا لع وهنالعبا نمل وعلب نقاد لوقت: قي هلا ل نيكي نيرفلا هو
 قيرفو رسألا ةضبق ىف قيرف مهنم عقوو «قزمم لك اوقزمتو مهقانعأ تلصأتسا حامرلا نم دئالق

 مهرحنل بصن اريبك اديع نأ كبجي ريبكلا نسافدلا نضح بع لكودوع وملا ةرخز ىف قرغ
 كافطت فولو نمل هظاظو تار ء مالسإلا ىفش كانهو .ىضاوملا فويسلاب هتريزج ىف مهحْبَدو
 مورلا ىلع ةفينعلا مهتلمح ىف اوقدص براعأ شيج هلإ لسابلا شيجلا يبحيو ءاعيطقت مهداسجأ

 عورا نم ةديصقلاو .فينحلا نيدلا اهم هللا زعا دسا .مهتس رتفا دسأ ةلمحل اهنإو .ريزانخلا

 نقاب مرت نشب داك هلا ريت يسوعت نيدو .ءاليمألا .ءادعأ هاه :ق..كلاضقلا

 همزال روعش وهو ,هتب رعب هر وعش ىلإ داعو ,عئاضلا هنطو ىلع هنزح نا داع نأ يلف مو

 ىلع هنا نظت نكت ملو ,هتنبا ىعن نينامثلا نس ىف وهو هءاجو هدئاصق ىف هددر املاطو ,هتايح لوط

 : هلوقب اهاكبف ةايحلا ديف

 لهألاوأ هطاوشلل .:توجتم الت تةييرغ .تيك دق انوع قارا
 لبق - ةنوزحم ّىهو تاو تشعف اهلبق كم قنا تلو ىتكب

 ءادن ىبلف ماعلا هب رادو .دوقفملا هسودرف وأ هنطو ىف هنزحب هدبك ةذلف ىف هنزح هيلع عمتجاو

 هيلإ نحو هنطو ىلع عجفتي شاع ارعاش ةيب رعلا فرعت امو ,ةياجب ىف م1777/ه 011 ةنس هبر
 ناك لب .هايند ىف ءىش لك ناك هنأب اقيمع اروعش رعشي ناك ذإ ءسيدمح نيا ىف فرعت اك
 اريبك اند: نا"اناك رغشيو ,سودرفلا نم اميدق مدأ هوبأ جرخا اك هنم جرخا ىذلا هسودرف

 اده باكترا ىلع هنم رارصإ قافالا ُْف هفاوطتو ةرمتسملا هتب رغ اغاكل لب ءمدأ هيبأ بنذك

 :بندلا

 .لاصتئتساو ,عطق :ريه (9) .ةعطاقلا فويسلا :ركبلا بضقلا )١(

 .سرتفم :روصه عمج رصه (:غ) .حيبذلا :رورج عما ررج .فويسلا :ىضاوملا (؟)



 ا

 .هضدلا .لهم رضلاك قدفو 0 0 ون ىف انآ .رتت“ لا

 3 ديري الك اوس اهو دق داتا فصوو لزغلا 506 وم امك ميدل د
 قرغي

 ةعيدب زيجارأ ديصللو .هسافنأ رخآ ىلإ هلئاخد ىف لعتشت تلظو ةيلقص عايض ىلع هتاعول اهيف

 .همحر ىوذو هترسأ نم مهدقف نمل ةصاخو ءاثرلل لثملابو ناويدلا ىف
 رخآ ىلإ نيح نم حملنو

 ضارغأ نم ديحو ضرغو .هتايح نم ةرخأب اهمظن هلعل دهزلا ىف تاعوطقم
 م/ ىبرعلا رعشلا

 ]وقم :ةءادبلاو متشلا نع عفرتي ناك دإ .ءاجم ا وه اتيب هيف مظني

 ىو برلا ضرما رهطم - ىلد ضعت 7 00 ا ىفإ

 طع نيالا لاح نحو اجمل نينو. نو التف نيا لك نشب ردسي ىهقنل نها وق

 فقعك نع كلذ نييلو :الغو ةدحوم هنو ةظفو نسانلا شارع | كاهن ءوووط نع هيعرخ

 :لوقي ءةردقم نع حفصلاو وفعلا وه لب .هتيرعاش ىف

 اويحف ةييع ان شم قانا ضرقالل رمال

 ويت ناسا قف اييضصس هنع توفع ىل متاش مك

 اوحعش ةيياضق ضاوسح ران ىفاوقلاب ترّيص تنش ول

 اوفر هيف حدملادجي ال انهم ردع ة ل وقلا قفز

 تعب أتت دارأ ولو ,همتشي نمع وفعي نأو .هتايح لاوط ءاجه مظني ال نأ هسفن دهاع دقف

 وأ حيدم هوفري نأ نكمي ال اكته هكتهو هضرع َقَّرلو هئاجه نم ءاوعش تالمح همصخ ىلع

 .هسفن ومسو هقلخ لبن ىلع ةحضاو ةلالد كلذ ىفو .عينص هقوتف قتري

 ىهو .ةديرفلا ةركتبملا روصلا نم ريثك ىلإ ذفني هلعج امم دح دعبأ ىلإ ابصخ هلايخ ناكو

 : لزغلا ىف هلوقك هئراق سفن ىف اديعب اريثأت ثدحي امم ءانل ةئجافم هرعش ضارغأ عيمج ىف اناقلت

 لون ,قيفو» مهشلا .لشلا مَنِ دمك نوقللا ,لثك نع .تناؤ

 ماهس نأ سيدمح نبا دازو ,ةلتاق اهنأو نويعلا ماهس نع نوثدحتي اوناك هلبق ءارعشلاو

 بيصت نإ ام ,ةمومسم اًماهس اهلعج لحكت نم اهيلإ تفاضأ ام اكتفو التق دشأ هتبحاص نويع

 :ههايم ريرخ اروصم ةيليبشإ رهن هلعل رهن ىف لوقيو .هتايح هدقفت ىتح اصخش

 هريضردحب ةحابسرا اكن ايهبلط سرت اهلك اضخلا تارطأن ٌحيرج



 ء:١٠مل

 .هريرخب هعاج اكش اهيلع ىرج املكو رهنلا حرجت امنأك اصحلا فارطأف ؛عيدب لايخ وهو
 ىف هلوق ةديرفلا روصلا كلت نمو .دبألا ىلإ هنطو هقارفل سيدمح نبا عاجوا ىه امناكو

 لس حس

 :دّربْلا

 دمج ول روحتل رد أ دري ضرألا لع وجلا رشن

 نم ةطقاستملا اهئلآلب ةعيبطلا ديج اهدوقع قّوطت اررد رطمت انإو ادري رطمت ال ءامسلا نأكو
  هئراق هب أجفي ام سييدمح نبا دئارف ضرعن نأ اندرأ ول لوقلا انب لوطيو .بحسلا فادصا
 لب ءاهدحو ةيلقص ءارعش نم ال ةعيفرلا ةورذلا ىف دعي قحب وهو .ةركتبملا ىناعملاو روصلا نم
 .ةبطاق سلدنألاو برعلا ءارعش نم اضيأ



 هباتكو رثنلا

 رثنلا طاشن

 نقلا نذزناك ةيلقع ىف نضع لتاسو. نيو .ئانسز: قم فلا نانلا نأ .قكؤملا ىف

 هدجي كانه ءارعشلا نم مهل مجرت نمو ةديرخلا ىلإ عجري نمو «ةينيدلا مولعلا تضهن اكو

 بتاك ريغ ىف هّونو ءارعاش رشع ةسمخ عم كلذ ركذ ,باتك مهنأ ءارعشلا تاناونع ىف ركذي
 ىف هرطاخو ٌدمأ لسرتلا ىف هّعاب» :بتاكلا رعاشلا ىريثبلا ىف لوقي نأك ةباتكلا ىف هناسحإب
 دلقمو .ءرهاوج فنصمو ءرتافد فلؤم» : ىبوطلا نب نسحلا نب ىلع ىف لوقيو «ٌدحأ رثنلا

 نبا نع لوقيو ءرهاوج هنأب هرثن فصيو «نيواودلا باتك نم هنأ ىلإ كلذب ريشي «نيواود

 نع ركذ عاطقلا نبا نإ لوقي اك ءاريثك هرثنو همظن ىلع ىنثأ عاطقلا نبا نإ ىروقرقلا
 ناك هنأ ىبوطلا نسحلا نب دمحم نعو تاماقمو لسرت بحاص هنأ بتاكلا سنوي نب مشاه

 همالكو ءلئاسرلاب ماع :هنع ىطفقلا لوقيو ءارعاش السرتم ءاشنإلاو لئاسرلا ناويد بحاص
 اهنأك تايناوخإو .عيدبلا تاماقمب قررت كااماقم هلو ,ةحالملا ةياغ ىف هرعشو ,ةحاصفلا ةياهن ىف
 .« عيب رلا رهز

 اك - اهباتك نم نإ لب ءاعساو اطاشن رثنلا ىف اهسفنل تزاح ةيلقص نأ ىلع لدي كلذ لكو
 نمزلا دي نم تاماقملا كلت تطقسو .عيدبلا تاماقمب ىرزت هتاماقم تناك نم <. ىطفقلا لوقب
 رصعلا لبق كانه باتكلا دع داع ديمو. ةيعكت ةعيدنلا لتاسرلا انعم تطقم" اك

 نم. نضعبل بيرت ماسر نبا نأ الولو :ةعؤسم ةيبدأ لامغأ نما اوهيدو:|ويتك اناضناو قاموؤتلا
 .ةملكب هصخنسو ,غابصلا نبا لثم ىنامرونلا دهعلا ليبق نيعرابلا باتكلا نم ةيلقص اورداغ
 ضعبل هتمجرت ىف ظفتحاو ىناثلا راجور دهع ىف اهراز ىودهملا نورشب نبا نأ الول اضيأو

 فرعتلا نطقت اه اهلئابز» نشعر كب دمع اهئباو يعتملا دبع قبر .ىسع دضفارد اهئارعش

 اهبتاك دنع نيحضاو امهارنسو ,.ىقرو ةضهن نم كانه رثنلا هب ىظح ام ىلع حوضوب
 ] ةريصق“ ةعرق هورتتسو. ةرفظ دونا: رشاتملا

  ةدينكتا 23 انقل ريك فاكاي هدنأ نويرشي با. .نغدامعلا ركذيف. ملا دنع. عنب ىتسع اما
 ىه ىلا ظافلألاو ءاهمارم ىمارم ةديعبلا راكبألا قاعملا هل ,ةمئألا لثمأو ,ةمألا هيقف :ناهريلاو

 م1
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 هعامس وسأي ام همالك نم دروأ هنإ دامعلا لوقيو «(اهثيغ) اهماهر ىماه اهداج ضايرلاك
 ..موجنلا (بكاوك) ىراردو فادصألا ررد ىكحيو ,مولعلا هناسحإ انَس ولجيو .(حورجلا) مولكلا

 هتغالبو عئارلا هطخ ىف هل قيدص ةعارب ىف اهالوأ ءلئاسر ثالث نم الوصف دامعلا هل ركذيو

 0 :اهيف هلوق نمو .ةعيدبلا

 فيطل ,نويعلا حتفم ف هروتملا' نيبلمأ .فورحلا لدتعم .فوصوم طخ ىلإ باتكلا نم ترظن»

 نويعلا قوري فا فارطألا لئاوألا بسانتم ,فادرألاو فطاعملا نيل ,تاكرحلا قيقد ,تاراشإلا

 ..نامألا ( (ةيهلا) ةئعصو ,نامزلا 1 اتاك قام انت عفن لواحملا زجعيو ,هلكشو هنسح

 ةقاط ىف .ناسحإإلا اذه لكأ # نو رصبت هل متنأ مأ اذه رسال :مويقلا ىبر ناحيس تلقو

 ا ل .ىسج نإ باثو ءىسفن ىلإ تعجر مث . ..ناسنإلا

 ءاهنابلب عصرو ءاهركو ىف جردو ةحاصفلا ىف بد نم نإ ,ىشهد باهذو ىعور خارفإو :ىشيط

 لحي نأ قيلخل الهتكم داحيألاو (اباش) البتقم تاداسلا بحصو (ريثكلا اهنبل) اهرَد نم عرجو

 .«هيرطش كلميو (هيلاعأ) هبراوغ ىلع ىلوتسي لب .هيرطق عمجيو هطئاسو لضفلا نم

 نسحي امو عيدبلا طخلا فصو ىلع ةنيبلا ةردقملا عم ةلاسرلا ىف حضاو ظافلألا باختناو

 عجس وهو انايحأ عجس نم هفصو نيزي أم عم .هبحاص ةغالب فصو نم معنملا دبع نب ىسيع

 لك كلذ سيلو .هل لمعتلا .ةلواحم نود مالكلا فيعاضت ىف هب ىأي ذإ هيف فلكت ال ىعيبط

 . ةيقر» اهنأب هبحاص ةلاسر ىف ىناعملا هفصوك ةيريوصت تارابعب هنيزي وهف هفصو هب هب نيزي أم

 ىف جردو ةحاصفلا ىف تدون ثا لوقي ذإ ةقحالتم روصب هبحاص فصوكو «نامألا ةتمصو نامزلا

 نب ىسيعل ةيناث ةلاسر نم الصف دامعلا سبتقيو .اهُرَد نم عرجو ءاهنابلب عضرو ءاهركو
 00 ف اديشم مانإو فلألا فرح اهيف طقسأ معنملا دبع

 .هرصع ديحوو .هرِهدف 0 0 نمو :لبطعو 00 .ىدنسو ىديس كوحن ىتعقر»

 نم تكو هترضن ددمو .هتمعن (مئاد) بوبرم ىف كتّدَم 0 دم :هدحو جيسنو «,هنمز بيرغو

 ,هينهب همعن "رض نم كغوسو . .هرجز فوخمو (كلرخأملا) هرخذ : ميظعب كدو نع 00

 .«هذيرمو ,هذيمحب ١ !همسق روفوم نم كعتمو .' 2 )هي رَمو

 فلألا تاذ تاملكلا طاقسإ نم معنملا دبع نب ىسيع هفلكت امب ةلاسرلل ٌىراقلا سحي الو

 مع ىذلا عجسلا بولسأب مهلئاسر ةباتك ىف اورثأتي مل ةيلقص باتك نأكو ,ةينايبلا هتردقمل ماللاو
 نم لئاسرلا ةباتك ىف عاش امب اضيأ اورثأت لب ءىرجحلا عبارلا نرقلا طساوأ ذنم قرشملا ىف

 هعتاج#ةيرش(6) هلع دب فرس هدب ا(
 .سانلل همسقيام :همسق (0) :فرحتا نك 9

 .لعتلا : لسغ «بوضلا 8
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 ىف نيعم فرح درطي وأ ةلاسرلا هذهك نيعم فرح نم ةلاسرلا ولخت نأك ةفلتخم عنصت بورض .
 .سلدنألا ىفو قرشملاب ةيبدألا ةباتكلل انضرع ىف ارارم كلذ انروص ام وحن ىلع اهظافلأ عيمج
 . نم عجسلاب فتكي مو ,عاجسألاو ظافلألا باختنا ةلاسرلا هذه ىف معنملادبع نب ىسيع مكحأو

 ريواصتب عجسلا ىف ىنعو .مغنلا ةرفاو ةلاسرلا نوكت ىتح رصقلا هيف بلط لب ءوه ثيح
 :لوقي اهيفو باتعلا ىف ةثلاثلا معنملادبع نب ىسيع ةلاسرو . ةريثك

 هيف غلاب عستمو عساو لاحم سيئرللو انل ن اكل ..هشتاتلا نع رعضت :بيبللا بونذ نأ لول
 نع هردق انللجأ اههمو ءفرتقا ىذلا بنذلا لقن ١ نإ :فلحاف دعو ايفو ةاتع لقن م نإ ىماتأ

 دجو ام هنأ رذعلا هجوب بتكي مل ذإ هرذع ام ءاليلج ناك نو دغولا :فلخ هيلإ بيسي نأ

 .«قالتلا ىناماب عنقن انرصق .قانعلا ىنادت عقوتن انك دقو ءاليبس

 :هلوق لثم ىف روعشلا ةفاهر عم .ةلاسرلا : ةحضاو عاجسألاو ظافلألا باختناب ةيانعلاو

 ىناماي عنقن انرصق .قانعلا ىنادت عقوتن انك» :هلوقو «بينأتلا نع رغصت «.بيبحلا بونذ»

 ا .«قالتلا

 ةحاصفلا ىف هب نورشب نبا: ةداشإ كانه انضرعو ءارعشلا نيب دمحم هنبال انمجرت دقو

 نورشب نبا نع دامعلا هل قاسو .ةعيدبلا هيئارم ضعبب انمملأاو ءلئاوألا مولع ىف هب ىطفقلاو

 :اهردص ىف هلوق نمو ءزيزع قيدص ىلإ قوشتلا ىف اهالوأو .هيبأ لثم. .لئاسر ثالث نم الوصف

 ديتول رتقلا عسي نع لزفنمب انني هلا لح قالؤمو ىخأ»

 نادرو امن لإ :نحاتسراو (قاضلا:ىذعلا) لآل را ىاملا نإ نامظلا ووتق ةلئاقلا لإ ىفوش

 ىلع ىفسأتو .ناريحلا فهلت كقارف ىلع ىفهلتو «لالبإلاو ةحصلا ىلإ ميقسلا حايترا كئاقلت

 ىبلق جزامي ,لدعلا قيرط ىلإ تلدعو ,لقعلا دهاش ىلإ تعجر اذإ ىننكل «نالولا نفسا كا دعت

 ةنئاخ ملعي) ىذلا .رومألا ردقمل ءاعدلا ىلإ عزفأف ٠ :ارويعيو  ةقفم قريت :طلاختاو .ءارووتم

 ةفافلا نيم اتيلغ ليسيو ,ىسحلاب انل ىضقيو ءىَبقعلا انل نسحي نأ (رودصلا ىفخت امو نيعألا
 ثيح .عامتجالا كب برقي نأو ءايفاص اغئاس ادروم ةمالسلا نم اندرويو ءايفاض اغباس ارتس
 .«عامسألا دليو نيعألا دب امي ,عاتمتسالا دجوي

 هباكتنا ةعورو: .ظاقلألل :ةزايتخا ةعارب ىف معنملا دبع نب ىسيع يبا نع لقي ال دمحمو

 ,سرجلا لامج نم ظافلألا ىف دجت امب نذألا ىضري نأ ديري هنأكو عاجسألا نسح عم .ريواصتلل

 ىف ةلاسر نم هلو .هيبأ ىلع هلك كلذ ىف قوفت امبرو .قئافلا نسحلا نم ريواصتلاو ىناعملا ىفو
 ظ ظ 2 :هئاصلخ ضعب باتع

 ىيب ترج ول ءايشأب ماعلاو صاخلا (ترهق) تعمق ىتلا :مايألا هذه دهاشم ىف ىنلماع دق»
 ,سفنلا ملآ امب (ةعامجلا فارشأ) ألملا ىف تتأ اهنكل ,سنألا ذيذل نم اهتددعل ةولخ ىلع ةلييوا

 لحفتسا ىتح (اقيض) ةجارح تددزاو ,ةجاجل دادزاف ,هنع علقي نأ ءاجر .هنم كلذ تلمتحاو
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 ” نع تضرعاوب حان هولا ثاقتلا نيفساو .حازملا كلذ ببسب ّىلع (نوهفاتلا) ةاغثلا ٠

 . اهاعري نممو هتبحص ىلع صرحأ يي .اهتلق تئش ول ءايشأ .

 هب (هيشألا) لكشألا لعف كلذ لعف نإف .ىنع ركذلاو .ىب نظلا نسحي نأ بحأف ..اهتياعر قح

 نم تورو (ةقبطم) ةدصْؤم ازا ةيتاعللا هذه تافطأ دقو .هبهذم ليمجب ىلوألاو .هبدأب قيلآلاو

 .« ةدقوم ةلغ ىردص

 مامأ امأ .ةولخلا ىف هنم هلبقي دق امب هحزامي ذإ .هحزامب ىتم فرعي ال صخشل باتع ةلاسرلاو

 ءاجر هلمتحي هنإ لوقي كلذ عمو .هملؤي كلذلو .هنم ةيرخسو هب ءزه هنأك حبصي حازملا نإف سانلا

 وهو «ثاغبلا رسنتسا» ىتحو هيلع م نزو هل نم مظاعت ىتح .فكي ال هنكلو هنع فكي نأ

 .ارسن حبصأ هنأك رعشف ريطلا لأضأ نم ثاغبلا ذإ ,ناوهلا دعب ةزعلا رعشتسا نمل برضي لثم
 نع ةيانك حانجلا زهو رسنتسا هنإ لاق ذإ .ةعيدب ةفاضإ كلذ ىلإ ىسيع نب دمحم فاضأو

 ذإ ءليقثلا قيدصلا اذه نع ىسيع نب دمحم حفصي هلك كلذ عمو .هءازإ ةزعلاب ديدشلا هروعش

 نب دمحم نأ ىلع لدي امم ءانايحأ عجسلا نم ففختت ةلاسرلاو .سانلا مامأ ةلجتلا هل مزتلا

 ركشلا ىف ةلاسر نم هلو .اوفع هناسل ىلع ىرجي ناك امنأكو .امئاد هفلكتي نكي مل ىسيع
 :الئاق اترضح ىلع ىنثي ةمهم ةيصخشل

 نم هنإو ءادوو ةبحم هيدل تبنأو ءادمحو اركش هدنع رمثأ هيلإ قباسلا اهلضف سرَغ نإ»

 لاح ىلعل اه ءاعدلا نمو ؛ميوق جهنم ىلعل اهلضفب رارقإلا نمو ءميقتسم طارص ىلعل اهتالاوم

 كلم اهئانتما ًطراف هكلمو .قرلا ىف اهءاسحإ فلاش هراق نقر كلذك قر أل كيكو يقم

 انا اهد) نسوا نم لح كلوب ءانانلا اهركفا لد نحب لافرراقلا وهف ودعا

 نع قلزنت ىتح عاجسألاو ظافلألل هرايتخا ةقد ىف -نيفلاسلا هيلصف ةلكاش ىلع- لصفلاو
 ظفللاو ظفللا نيب مئالي لازيال كلذل وهو .عامسألا ىف اهعقو نسحي ىتحو ءرسي ىف ةنسلألا
 هؤرقت نيح ناهذألاو ةنسلألاو ناذآلا ذلي ىتح .ةروصلاو ةروصلا نيبو ىنعملاو ىنعملا نيبو

 .رفظ نباو غابصلا نبا :نييلقصلا نيبتاكلا ءازإب اليلق فقوتن نأ انب ىرحو .هيلإ ىغصتوأ

 ىلقصلا غاّبصلا ")نبا

 رخاوأل اهيف هنا قلاح نيعرابلا اناتكو ةيلقس ءاندأ نم ,غابصلا نب دمحم هتلادبع وبأ وه

 لدتساو مدعي ةيلقم عيراطا نيحو .ىرجم لا سماخلا نرقلاب نييبلكلا نيسحلا ىبأ ىنب دهع

 ىف ناك :هنع لاقو بتاكلا غابصلا نب ىلع نبدمح ١8/6" ةريخذلا غابصلا نبا ةمجرت ىف رظنا )١(

 .اههنيب تناك لاقو 26057ةنس ىفوتملا قيشر نبا دهع ةردلا نع دامعلا هتمحرت لقن ىذلا هسفن وه هلعلو

 :تالتسارم هللادبع ىنأ مساب 8ص عاطقلا نبال ةريطخلا
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 هتقو ءابدأ دحأ» :ماسب نبا لوقي هيفو ءاهتطوتساو ءسلدنألا ىلإ اهرداغ هتقطنمب اهيف دئاق لك
 | هعاقر لوصف نم ةفئاط ضرعيو .«ريزغ ظفحو ريثك ذأ: نع برش ةمالكو ءنيفاشلا'

 اهكلست تناك نقلا ىضرألا لوم ىماتغلا نبا ىلإ اني دحو ةعقر نم لصف كلذ ىف.ةلئاشوو:

 ءا مالا نقع ةلونلا ماصمص ا فما هل ملكي نأ ىف ابغار .ةونع تحتتفا ىتلا ندملا ىف ةلودلا

 اهارتشا ناك ةلودلل اضرأ هل رّرحي ىك 477/ ةنس لحكألا هيخأ دعب ةريزجلا ىلوت ىذلا نييبلكلا

 اذه ىلع ةلاسرلا ردص ىضييو هب انيدم لازي ال ناك ةلودلل نيد نم امبرو ءاهتبيرض نم هيلع امم
 ] :طمنلا

 مارملا بعص اهؤاضق ناكو ٌلاجر اهب مَع تاجاحلا اذإ»
 ىمآشلا ىتَيب اهَحين لواحف اهيف ءامّْشلا ةليح تلق

 رم
 و م ّ وت ع

 ءىجلت ابيف الإ .فيلكتلا ةنوئم لمحو .فيفختلا ىف ىبهذم - هنيكمت هللا مادأ - ملعيو
 ةعانقلاو .ناهتمالا نع سفنلا هيفرت نم تنكو هيلع داهطضالا لمحيو .هيلإ ةرورضلا
 ىليقمو .اهئانثأ ىف ىبلقت - هدجم هللا سرح - د سا بانر ناو عصا

 ءاضمرلا نم رانلاب راجأ ام .ءاضقلا ءوس نم ىل ضرع ىتح (اهلالظ) اهئايفأ ىف (ىتلوليق)
 طق تيكر. امن ئذلا عمظلاو.هافراي هل (تيآر) تل ام. قتلا صرحلا قل: لوسف (رحلا ةدش)
 نم ريثك نع ىنتلغشو .ىلام تبرخأ بئارخ ىف ناتسب ثادحإ ىف رظنلا (ايكنم) اقتاع هل
 (لاهرالار ىعطلاو ةماقالا ىف تيكر نطولاو ةيرغلا ىف ىف تعمج ام اقفنم تهون افك
 (ايعادت مآ هذان هزات ضفخأو ءاهداهو ةرم عفرأ ,ضرأو .همدزا راغو ,همدهأ اهيف رادج ن 5
 اهتمتسأ تطشكتاو 0 ا اوان تباخو (تدهمت) ٌتدطوتو اهتاحاس توتسأ ىتح
 يقاس هذا دواذلا قا ون دايخ ىلإ قم وتب ةللو ات اسود: تس ىلع ردنا الو ب تطخلاو
 ىتلا بئارخلا هذه نأ ويطألا 0 ىتمو ..(ةديدش) ةيبار ةذخا ءاملا ناذخأي (ضوح) ةيباجو

 .دحاو فردا اهتم نازوياللا عقم لود هلئاقي فوت رافع اهل ىجت ري ال اهسارغ هيلو ىناع
 مهف (اريبك اياب) اجاتّرالو اباب هتيبل عنص الو ءاجارخ مهنم دحاو ىّدَأ ام ماوعأ ذنم اهونكاسو .

 .«بحلا لبق (شئاشحلا) بألا نوعريو ءرمثلا لبق رجشلا نولكأي موق نيب

 ناذآلاو هقطنب ناسللا عتمي ىذلا عجسلا بولسأب ةبوتكم ىهو .ةعيدب ةيبدأ ةعطق ةلاسرلاو
 ضرألل غابصلا نبا حالصإ دهشمك ةعيدب دهاشمو اهيف بقاعتت روصب ظتكتو .هعامسب
 اهتاراغم تباغ ىتح اهعفري داهوو اهضفخي داجنو همدري راغو همدهب رادج نيب عرزلل اهدادعإو
  اضيأ وه لب ءبسحف ريواصت مسارو عاجسأ كئاح سيل ,وهف .تطحناو اهتمنسأ تطشكناو
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 فيفخ كلذ ىلإ وهو .هارتو هرصبت كنأك هلمكأب ادهشم كيلع ضرعي فيك فرعي روصم الظل 
 ةهفرا .قك اس ويوص ان وجت نع تاق فاحش ام كيلع دروي فيكو .ملكلاب كرسي فيك فرعي

 مهرقفل - مهنإو ءاجاترالو اباب هتيبل عنص الو ءاجارخ مهنم دحاو دؤي مل ماوعأ ذنمف .هناتسبو

 ىماشلا نبا نأ دبالو .بحلاو رمثلا لبق ماعنألاك هيعارمو ٌبألاو رجشلا نولكأيل - عقدملا

 كحضملا دهشملا اذه ىلإ ةلاسرلا ىف الصو نيح اليوط اكحض ةلودلا ماصمصو ٠ بناجلا اذهو

 سلدنألا نطوتسا نيح ماسب نبا هل اهقاس لئاسر ىف عسوأ ةروصب حضتا غابصلا نبا ىف هكفلا

 :ةره فل "تقام نا ةددو.ةياع هرودب هيف تناكو ,ىنيعقلا صفح ابأ بيدألا كانه بحصو

 هلوق نمو اهيف ءازع ةلاسر هل بتك نأ الإ غايصلا نبا نم ناك ابف ءانجامت اهنع ءازعلل سلجف
 :اطوصق ضعب ىف

 بيرقلا انه هراقسألاك .رامعألاو ,لهانم مهعيمجل اياتملاو ,لحارم ايندلا ىنبل ةايحلا»

 :ةدودخت لاجاو :ةدرشم سافنأ هةنفملا ديدعلا: ,ةنعلا نحلا ايسولولحلا :لافلا :لوصرلا

 ربصلا هللا لعج - ىلإ ىهتناو .(أجلم) دحتلم اهنم قولخلل الو .دحأ اهموتحم نم جاني سيلو

 ةقيقشب كباصم وهو ,لضعم بطخو ,للَج أَن - كليلغ ناولُسلا 7 أفطأو .كليبس ليمجلا

 (كحمق) كتطنح ىلع كتطيح ةلآو .كترجحو كرجح ةبيبرو ,كسنأو كتحار عضومو . ,كسفن

 نمشي اهعلاع امرها لع ايكيستالا رمسماو هقع ام) ككلو كرئاخذ (ةظفاح) ةئلاكو

 (مهداسجأو قوملا نافكأب بيطلا نم طلخي ام) طونَححو (تيملا ىلع روطعلا نم رُّي ام) رورَذ

 اهيلع (كفلح) كتّيلأو ,بارحملا ىق اليوط اهايإ كئاقيإو .بارتلا ىلإ اهمالسإ نم كقافشإو

 و (بايثلا ٍتاحتف) عرادملا بويج اهيلع (ءاسنلا ىأ) َنققشي ءامتأم اهتزانج ىلإ نووعرتل

 (نلسري)':نيرديو ءتاينلاو خارصلاب اهيلع نلوعيو ,عمادملا (ءالد) بورغ اهب دجولا نم

 .«حايرلا عم نهروعش اهعرصمل

 هتحار عضومو هسفن ةقيقش تناك اهنأكو .هتره ىف ىنيعقلا صفحابأ ىّرع غابصلا نباو

 اماد ىهف ايندلا ةلاح هذه ناب هتلاسر ادبي وهو .ةزيزع ةبوبحم تناك اهناك وا ,لوقي اك .هسنأو

 هتعيجف ىلع ليمحلا ربصلا همهلي نأ هل هللا وعديو ,ةدودحم ٍلاجآو ةدودعم سافنأ .ءانف ىلإ

 .ةعيدب هرجح ىلإ هترجح ةفاضإو او. ةترحشيو هوجح ةييز: قاف هو:ةليلغ ء ناولسلا دريب ءيفطيو

 مسقأ قيعقلا نأ انثدحي نيح ةصاخو .ةدسج ةيرخسلاو ةهاكفلا حور ةلاسرلا ىق انل ىءارتتو

 ىلع ادجو هنلسريو عمدلا قضفرو هي وبحم لح ءاستلا توزيع ةيف' شن اريبك اعامااخل ندقفيل

 ىف قرغن ىتح ةلاسرلا نم ةعطقلا هذه ىلإ لصن الو .حاونلاو خارصلاب اهيلع نلوعيو .هن ره

 : ىنيعقلل الئاق رمتسيو .كحضلا

 تدروأ ىتلا حّدملاو ءاهبادآو اهقالخأ نم فصت ىل تيتك ىتلا حملا كلت ركذ سانب ٌتسلو»
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 زافلاب اهركمو ءاهذتكو: اهليحو:اهدياو اموق نع تركذ ىلا هيتازفلاو ءابباستاو اهقازعا قف
 - (ةئلتمم) ةناير (بلص) لودحي رصخو .لوتفم دعاسو (بيجع) لولطم بان تاذ ..اهديصو

 نم ىضمأب اهبلاخم نم دتعتو ,حابصملا نم رونأب اهينيع نم ءىيضتست ءلفاسألا ةنآمظ ,لهاكلا
 .«حالسلا

 اهبادآو اهقالخأ نع هئّدح املاط ىنيعقلا نأ معزيف ,ةهكفلا هحور ىف رمتسي غابصلا نباو

 اهرصب ةوقو اهنيوكت لامجب ديشيو .ةحمل ىف هل اهديّصو رافلاب اهركمو اهباسنأو اهقارعأو .
 اهتخأو ةظفللا باختنا ىلع ةعرابلا ةردقلا عم .غايصلا نبال ةعيدب ةهكف حور ىهو .اهبلاخمو

 ةيراج ىنيعقلا هقيدصل تناك نأ ثدحو .دهاشملاو ريواصتلا ماكحإ عم اهتقيقشو ةعجسلاو
 :فسألا هالوتو :لماح اهنأ اهنرتشم معزف ءاهعاجرتسا لواحف مدتو ءاهغاب مث اهب فلك ءادوس
 :اهيف لوقي ةهكف ةلاسر غابصلا نبا هيلإ بتكف .ةريثك اًراعشأ كلذ ىف مظنو

 عْرّذلا ل .عمسلا مصي 0 كلاعف فراشيو .كلاوحأ تردي ع طع الإ لو

 نم اهلوانتف (ةعزفملا) ةعيرملا كتعدفض ككلم نع ةكرشلا كنأ كلذو (ةعساولا ةقاطلا)

 اقوش كبلق مرضأ ام ههيلإ اهتّيلكب اهفارصناو هيلع اهابقإ نم كغلبو .هنارذغ تنسحتسا
 نم سانلل (تثعب) َترشنأف (هّدح) هرارغ وبني ال (افيس) ايَضَع اهب دُجولا لسو .هران وبخت ال
 ,كلمانأ اهعيِي ىلع تضضعو «ةيرماعلا (سيق) نونحي كنم مط تيبحاوةيليخألا (هب ون كسل

 تدصقو .تزجوأو اهل كقوش فصو ىف تلطأو (كلبإ) كلماوز اهبلط ىف (تلزهأ) تيضنأو

 نساحملا نم ا تعمجو (ْئيِجارألا تمظن) تزجرو اهيلع فسألا ركذ ىف (دئاصقلا تمظن)

 ةنسلألاو (ةملكتم) ةمجرم كب نونظلاو تحبصأف . .قلغنا ام اهيف عئادبلا نم تحتفو .قرتفا ام
 .كّبل عجارو ,كبلق (ٌرجْرا) هيف .ةريشم كيلإ ىديألاو «ةريثك كيف لاوقألاو ,ةمجرتم كنع

 حلمتسي امم ءىش لهو .اهدقو اهدخ رظناو .اهقنعو اههجو لمأتو .اهقلخو اهقلخ ركذاو

 اهقلخب دّيكلا نم كبلق غارفو ,تيقملا اهصخش نم كرصب ةحار صفح ابأ ائينهف ! ؟ اهدنع
 تلقا فا جم ىلا انهيبش ل عنق سورلا نبا تييدكيسا دقني قاكو: كيما
 :لوقي ذإ .دجلا ىلإ ةبسنلا ىف الإ اهكرشي الو

 قدحلاو بولقلا 0 هيلبف تحيض اهنأ يلا اكييسبكا

 .« ةرك ءادوس لك هلو .ةمحش ءاضيب لك أم . .تاهيه

 ىف مرضي امو هتيراجل هقشع روصي ذإ ءاًراركتو اًرارم ىنيعقلا هقيدصب مكهتي غابصلا نباو

 اًسْيقو ةيليخألا ليل ق قشاع ريما نب ةبوت هسفن نم ثعب افأكل ىتح ,وبخت ال ران نم هبلق
 اهركذ نع كسميو اهولسي ىتح هبحاص نع احيورت اًديدش اًمذ ةيراجلا مديو ,ةيرماعلا ىليل قشاع
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 ةقمنم ةروصم ةعوجسم تارابع ىفو ةيفاص ةبذع ةغل ىف كلذ قوسي وهو .هتيسن اك اهاسنيو

 هتعقر ةلكاش ىلع ةعقرب ىلقصلا هباجأف .هسفنل اهيف رصتنا ةعقرب ىنيعقلا هعجارو .ةعورلا ةغلاب

 .اراهدزاو ةضهن ةيلقص ىف ىبدألا رثنلل روصيل هلئاسرو هعقر نم ماسب نبا هنود ام نإو .ةقباسلا

 ىلقصلا رفظ اة

 رفظ نبا مساب روهشملا رفظ نبدمح نبدمح ىبأ نبدمح هتادبعوبأ نيدلا ةجح وه

 ىف اًريغص هدلب نم لح. .ىناثلا راجور ىنامرونلا اهكلم مايأ ىف447ةنس ةيلقصب دلو .ىلقصلا
 ىلإ مث رصم ىلإ اهحرابو ءاهيلإ لقتنا فيك فرعن الو .ةكم ىف أشن هنإ لاقيو ,ملعلا بلط

 اهب دهشو .نييجاهنصلا اهكولم رخأ ميه نب ىلع نب سمحلا نمز ىف ةدم ةيدهملاب ماقأو «ةيقي د ركإ

 نامرونلا ءاليتساو هنم اهذخأ دهش امك ءروكدملا نسحلاو ةيلقص كلم ىناثلا ناجوو نيب بورحلا

 نب دمحم ىمسي اهداوق نم ملسم دئاق ىلع فرعت اهيفو ةيلقص ىلإ لحرو ل
 عبرأ فينصت ىلإ هعفد امم ,مركلا ةياغ اهيف همركأ ةرتف هدنع ىقبو .ىشرقلا مساقلا ىبأ

 ىنئثمو ةيآ ماكحإ ىف ةياغلا بيلاسأ امهو ءاينم نينثاب نمزلا ظفتحي مو ءاعيمج هيلإ 3 تافلؤم

 تاولتسو هءانألا ءانعت قاننأ انف[ هنو: اهبل نينتاي طفضعاو .فارشإلاو ةنوعملل فانئتسالا

 بلح ىلإ اهنم لحرو ءرصم ىلإ ةيلقص نم داعو ,ليلق امع امهب ملنسو .عابتألا ناودع ىف عاطملا

 .هبتك اهيف تبهن ةنسلا لهأو ةعيشلا نيب ةنتف اهيف تعقوو ءنو رصع ىبأ نبا ةسردمب اهيف ماقأو

 دامعلا لوقيو ءاهب نكسف الوبق اهمالطو اهلهأ نم فداصف ةامح ةنيدم ىلإ اهنم جرخف

 اميه هيلإ ملعلا ةبلظ سشوفتو.ءاييقع ةافحت هتيأر .,بدألاو ريسفتلا ىف هتقو مامإ ناك » : ىناهبصألا

 ىلإ رقفلا دباكي لزي ملف .«فافكلا نود ناك هنأ ريغ .ةامح ناويد ىف بتار هل 096 (ىَشْطَع)

 ىف ةمالع ناك هنأ ريغ ,نيعلا همحتقت ةماقلا ريصق ناكو .ةرجهلل 0571/ ةنس هبر ءادن 9 نأ

 نم تطقس هتافلؤمو هتافنصم رثكأ تناك نإو .فينصتلاو فيلأتلا ريزغ بدألاو ةغللاو ريسفتلا

 ,ريسفتلا ءايميك ريسكإو ةايحلا عوبنيو ريبكلا ريسفتلا :بتك ةثالث ريسفتلا ىف اهنمو ,نمزلا ديب
 «ىريرحلا تاماقم حرش لوطملاو ,هيلع اهيف در ىريرحلل صاوغلا ةرد باتك ىلع ةيشاحو

 رشبلا ريخب رشبلا ريخو ,بيرغلا نم تاماقملا ىف ام ىلع بيقنتلاو ءاضيأ اهحرش رصتخملاو
 باتكو ,ضئارفلا ىف ةزوجرأو .للكك لوسرلا روهظ ىدي نيب تناك ىتلا تاصاهرإلا هيف 2

 ىف نايبلاو دعاوقلا باتكو هانعم فلتخاو هظفل قفتا ايف ةغللا ملم باتكو .ىوغللا كارتش

 ىسافلل نيمألا دليلا خيرات ىف نيمثلا دقعلاو مسق ةديرخلا رفظ نبا ةمحرت ىف رظنا )١(

 08 ىطويسلل ةاعولا ةيغبو "85/5 (ةرهاقلا عبط) ءابدألا مجعمو 15/5 ناكلخ نباو 25/# ماشلا

 .371 336 ,509 ,5086 ىرامأل ةيلقصلا ةبتكملاو ىدفصلل ىفناولاو 54/9 ةاورلا هابنإو 28/59
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 ”ناودع ُْف عاطملا ناولسو اال ءابجن ءابنأ 8 بدألا ف ةيغزابلا هيباتكب ملنو .وحنلا ّْ

 ظ .عابتألا

 ءانيألا ءابجن ءابنأ

 .مهيلإ فاضأو .مهتثادح ىف ةيبرعلا ةمألا ءانبأ نم ةوفصلا ةباجن هيف ضرع ىوب رت باتك
 ' هلهتساو ,ميدقلا ىف اكولم وأ نييسابعلل ءارزو سرفلا نم رغصلا ىف مهتباجنب اوف رع نم ضعب
 ,هتثعب لبق هنع ةئغب نكذ اه. .نضعيو: لكك نفع ةيمالبالا ةمألا ىلإ ةادهملا ةميتيلا ةديرفلا قابخأب

 ىف مهتباجن نع رابخألا تيور نمم فانصأ ةعبرأ ىلع باتكلا عزو مث ' ,رطعلا هركذب انميت

 نب ىلعو قيدصلا ركب وبأ مهو .هلوسر ةباحصب هللا مهمرك نمم ةرشع لوألا فنصلاو «مهرغص

 ةيواعمو ىلع نب دمحم ةيكزلا سفنلاو هاديفح .نيسحلاو نسحلاو لوسرلا مع سابعلاو بلاط ىبأ

 ,رييزلا نب هللا دبعو رايطلا رفعج نب هللا دبعو سابعلا نب هللا دبعو صاعلا نب ورمعو
 ناورم نب كلملا دبع لثم مهريغو ءابجنلا ةباحصلا .ءانبأ نم ةفئاط ركذ ىف ىناثلا فنصلاو
 فنصلاو .ةفوصتملاو داهزلا نم رغصلا ىف ءابجنلل ثلاثلا فنصلاو .نوماملاو 0 نب ديزيو

 .روج مارهب لثم سرفلا كولم نمو ديبل لثم ةثادحلا ىف ةيلهاجلا برع نم ءابجنلل عبارلا
 نه اهداق لا ةاع ءانيأ نم هتعدوأ باتك اذهف دعبو» :باتكلا ةمدقم ىف رفظ نبا لوقيو

 ةمه حيقلت هب تدصق ىنأل (رمهنم ثيغ) ماهر نم ة ةرطقك لب (ةمرطضم ران) مارض نم ةررشك

 ضرعي امب ةئشانلا ىف ةمهلا ثعبيل .ىميلعت باتكلا نم هضرغف .(ديلب) ماهك ةنطف حيقنتو مالغ

 ودها افيأو .مهئانرق َنْطِف نم مهيلع ضرعي امب مهناهذأ ذحشيلو ٠ .مهئارظن ممهه نم مهيلع

 ىف هقاس امب الثم كلذل برضنو .مهتايح ىف اهب نودتقي ةعيفر ةلثمأ مهكولس نسحو مهقلخ نم

 ديشرلا نوره ىريزوو ىكمربلا ىيحي ىنبا رفعجو لضفلا ةباجن ىلع لدي امن ىناثلا فنصلا

 . نع ناك اذإو ءنيع ةّرقل نيز ةّرُد : :اناونع هل لعجي صخش نع ثيدحلا ناك اذإ ةداعو .دعب ايف

 0 14 --- بألا ا ىأ نيع 2 قرقل نيزاترد : 6 لعجي رفعج هيخأو مالا 0 نيصخش -

 مقدم مل اعيد ءادغلاب اعدف نيس اهربأ ل .ىراد ىف نابع امدعا اناك متلو

 دع .لاقف بنقلا ناب ريل تيدي ايايلالا : لاك 0 ا ل
 اج اييلط لبا .اهنيب تصف جنرطشلاب ءىجف - اهب هنم رصبأ لضفلا ناكو - معن
 رفعج لاقف ,كلذ بحأ ال :لاقف .كاخأ بعالت ال كلام :هوبأ هل لاقف ءلضفلا اهنع ضرعأو .
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 ,لعفأ ال :لضفلا لاقف (ارامق) ةرطاخم هيعالأ انأو ,ىتبعالم نم فنأيف اهب ملعأ هنأ ىري هنإ
 تلاق مث .هافعأف هابأ ىفعتساو ءلضفلا ىبأو .,تيضر : رفعج لاقف .كعم انأو هبعال :هوبأ لاقف
 :هل تلاقف ,هيخأ ىلع لضفلاب رفعجل تيضق دق :لاقف ءضقاف اههنع كتثدح دق :لئاسلل مألا

 هرنت تاطقس عبرأ طقس دق ارفعج نأ ىرت الفأ كتمكح ام ءاضقلا نسحت ال كنأ تملع ول

 د بع اضرب ناكر عرايا وحاب ها ع لع ترحا حاطب .نهنع لضفلا

 ةرماقم لا بلط ىف طقسو .هبضغل ضرعتلاو هبلغل ةوهشلا راهظإو هيخأ ةبعالم مازتلا ىلع طقسو

 :كغم اناوةبعأل :هيكأل 'ةوبأ لاق نيح رهظلا ةمصاق ةعبارلاو .هيخأ لام ىلع صرحلا راهظإو
 عمس نيح] لئاسلا لاقف .هوخأو هاا ا يا مان ءمعن : وه لاقو ءال : هوخأ لاقف

 دقو: شح لع اذه لثم ىفحح له قيريشأ كايلع.تمزع دا: لاق مق هاز تتسحأ [كلذ ايتن

 :هب ةيلاخ لضفلل تلق جرخ امل اهايأ نإ .كتربخأ ام ةمّرَعلا الول :هل تلاقف .هوخأ هل نطف

 هتبلغل هتبعال ىنأ ول امهدحأ :نارمأ لاقف ؟كيخأ ةبعالب كيبأ ىلع رورسلا لاخدإ نم كعنم ام
 تولخ مث .ىخأ ىلع ىعم ىنأ نوكي نأ ىنرسي اهف ,كعم انأو هبعال :ىبأ لوق ىاثلاو .هتلجخأف
 بحاص كوبأو ءفرتعتو كوخأ تمصيف جنرطشلاب بعللا نع كوبأ لأسي :هل تلقف رفعجب

 ملعتلا دك نم هاقلن ام ملع دقو ءدودكملا لابلا وهل معن :لوقي ىبأ تعمس ىنإ :لاقف .دج

 ىلع اقافشإ رارقإلاب تردابف ,ركنتف ردابي نأ الو ءاهب بعلن انأ هغلب نوكي نأ نمآ مو .بدأتلاو

 هبعالا : :لوقت ملف ّىنب اي :هل تلقف .هب ةهجاوملا نم هتيدف خيبوت ناك نإ تلقو .هيلعو ىسفن

 ىل اهبهو ىتلا ةاودلا نسحتسي هنكلو ءالك :لاقف ؟هلام رثكتستو كاخأ رماقت كنأك .ةرطاخم

 وهو اهيلع هرطاخأف ىنبعالي نأ تعمطو ءاطوبق ىبأف .هيلع اهتضرعف (ديشرلا) نينمؤملا ريمأ
 ريمأ ىلع لخد ارفعج نإ تلاقف ؟ةاودلا هذه تناك ام :لئاسلا اهل لاقف .هسفن بيطتف .ىنبلغي

 رظني هآرف ءرفصألاو قرزألا توقايلاب ةالحم رمحألا قيقعلا نم ةاود هيدي نيب ىأرف .نينمؤملا
 ةبضاغمب اضرلا نم كرذع امف .تعمس امب ترذتعا كبه :رفعجل تلق :تلاق مث .هل اهبهوف ءاهيلإ
 ولو ىبلاغ هنأ تفرع :لاقف ,ال : وه لاقو ءمعن :تنأ تلقف .كعم انأو هبعال :لاق نيح كيبأ

 احدام لئاسلا اه لاقف .هيلإ هيبأ زيحتب رورسلاو فرشلا نم هلام عم هل تبلاغتل هبعل رتف

 :هل تلاقف .دشرلا غلي نم اههنم ناكأ : 0 خب خب : : ايجعمو نيوخألل

 انك دقل ءدشرلا غلب نم اههنم ناكأ لوقتف «نابعلي نيّيبص نزع كل ريغ 15 كبه نبأ ب ان

 .« مستبي نأ - هنم د نم رضحو رشعلا غلب اذإ - ّئبصلا ىبنن

 ان

 هيخأو ىكمربلا ىيحب نب لضفلا نع دبخلا اذه وأ - رفظ نبا اهيمسي ابك - ةردلا هذهو

 ءانبألا ءابجن رابخأل ىبولسألا درسلا ىف ةيبدألا رفظ نبا ةعارب ىدم روصي امهمأ ناسلي رفعج
 .اقستم اًدرطم ابولسأ دجت لب ةرابع ىف ءاوتلا ىأ الو ةظفل ى ةبارغ ىأ هدنع دجتال ثيحب'
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 هتدجو ةببرت نم ربخلا اذه هيلع لمتشي ام ىلإ كلذ تكرت تنأ اذإف ,هقاستا نسحب عوري
 و ال ثيحب مهئاقفرو مهتوخإ ءازإ ةئشانلا اهب ىلحتي نأ ىغبني ىتلا ةنطفلا دح دعبأ ىلإ روصي
 مأل ةديسرلا ةييرتلا دسع اك هزحألا  بادآ ذسح .قحب نيتكلاو ,مهيذؤي دق ام مهل مهنم
 - نأ - هنم ىّيحتسي نم رضحو رشعلا غلب اذإ - ىبصلا ىهنن انك دقل :مألا لوق عورأ امو

 .ةماع كولسلا بادآو ةصاخ ةوخألا بادآ ىف ةيعيدب ةيوبرت ةفيحص ىهو .«مستبي ال

 هلهتسا دقو ةيلاطيإلاو ةيزيلجنإل ىلإ نوقرشتسملا ةمجرت ةيس ل

 ىف لوقيو 046 ةنس هل هعنص ىذلا ىشرقلا مساقلا ىبَأ نب ةمتش لفعل دئاقلا ركشب رفظ نبا

 اهيلع ةريغلا مهتعنمو ءاهتعاضبب كولملا صاوخ رثأتسا ةلثمأ ىلإ هيف دمع هنإ هتمدقم وأ هتبطخ
 للح اهموسج اسكو .اهيف هتنطف ىوقب ننفتلاو اهنع هظافلأب ريبعتلا ىف عسوتف ءاهتعاذإ نم
 بتك نع ةياور سيل نذإ باتكلاف .ةيبرحلا دياكملا فويسب اهقتاوع دلقو .ةيكولملا بادآلا

 نم رثكي هيف وهو ء.اصصقو الاثمأو ا|كحو ارعشو ارثن هعنصو هفيلأت نم وه لب ,ةقباسلا هريغ

 ' ءامكح خويش ةنسلأ ىلع ةراتو .ةنمدو ةليلك لثم تاناويحلا ضعب ةنسلأ ىلع ةرات لاثمألا برض

 كولم نع لثملابو نانويلا كولم نع صصق ركذب عس وم دقو .ءبرعلاو سرفلا نم ةاهد ءارزوو

 اذإو .ةنمدو ةليلك باتك ةقيرط ىلع لثم ىلإ لثم نم وأ ةصق ىلإ ةصق نم درطتسي دقو .سرفلا
 . بادآ 0 باتكلا اذه نإف امهبادآو ىقلخلاو ىعامتجالا كولسلا ىف ءانبألا ءابجن ءابنأ باتك ناك

 نأ ىغبني امو فاصنإلاو لدعلاو ةيعرلاب قفرلا نم مكاحلا هيلع نوكي نأ ىغبني امو ةسايسلا

 ةناولسلا :تاناولس سمح ىلع حروم باتكلاو .ملظلاو فسعلاو نايغطلاو ىغبلا نم ةهنع ىلختي

 ىف ةسماخلاو .ءاضرلا ىف ةعبارلاو ءربصلا ىف ةثلاثلاو .ىسأتلا ىف ةيناثلاو .ضيوفتلا ىف ىلوألا

 تاقيلعت اهيلع قلعيو ,ةيوبن ثيداحأبو ميركلا نآرقلا نم ىآب هناولسلا أدبي ةداعو .دهزلا

 . ةرصبت ةيناسنإلاو ةيناويحلا صصقلاو ةلثمألا برض نم باتكلا ىف هضرغ ىلإ ىضفي مث ءةفيرط
  ةسايس ةيعرلا ةسايس عم هنوئشو مهمكح ريبدت ىف ىوسلا طارصلا اوعبتي ىتح .ماكحلل ةظعو

 .ةمكحم ةميكح

 اوهركت نأ ىسعو# : لام هلوق هللا ماكحأل ضيوفتلا ةناولس لهتسم ىف ركذي رفظ نباو
 ركذي مث .©#نوملعت ال متن أو ملعي هاو مكل رش وهو ائيش اوبحت نأ ىسعو مكل ريخ وهو ائيش

 تآيس هاقو همسا سدقت هللا نأ فيكو ميكحلا ركذلا ىف تدرو ىتلا نوعرف لآ نمؤم ةصق
 0 ظ :هلوق ركنلا نمف ,ةيمكح تايبأو عاجسأ ضعب ركذيو ءاوركم ام

 . ةضبق ىف ملستسا نم ءرهاملا (لقاعلا) سيكلا اغإ .:ةييدست بجروت «ةييبط للعلا .ةطراغت
 .رداقلا دحاولا ىلإ ضوفف .رداصملاب دراوملا تسبتلا اذإ - رهاقلا
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 :هلوق رعشلا نمو

 هكلش هيف عازب طوب غمو طبتغم نودي

 هكته ماري سيلو رتس هنود بقاوعلا ملع
 هك .لايللا 2ك كللآ .كايب نادقألا صراع يبي 8<

 فيكو نومأملاو ءكلملا دبع نب ديزي نب ديلولا امه ,ىسابعو ىومأ :نيتفيلخل نيقزأم ركذيو

 خيش امأ ءامهيلع نييغاب ءازإ ةسايس نم اذختي نأ ىغبني ا امهارّصب نيكنحم نيصخشب امهءاقل نأ
 هيقل نسلا ريبك اخيش نأ فيكو ناورم نب كلملادبع هدجل الثامم اقزام هيلع ضرع دقف ديلولا

 الثم هل برضو .ىغابلا هودع ىلع رصتني ىتح ريبدتلاو ةسايسلا نم هذاختا ىغبني ام ىلإ هادهو

 الثم هل برضف نومأملا خيش امأو ,رئاودلا هيلع رودت ىغابلا نأ فيكو ةيحو نيبلعت نع ةصق وأ
 هيلإ درو بورحلا ضعب ىف هرسأ دق ناك ىذلا ةلطايطا كلم ىلع ىسرافلا كلملا زو ريف ىغَب نم

 راد ىلإ هعوجر دعب مايألا ترادو .ءوسب اهدصقي الو هدلب وزغي ال نأ ىلع هدهاع نأ دعب هتيرح

 06 .هلتقف نيكسم ىلع هناسرف دحأ ىغب ةقيرط ىنو .هدالبو ةلطايملا كلم وزغ ىلع ممصف هكلم

 سرف ىلع هنإف هايإو ىنوعد : مه لاقف .هنم سانلا قرش .هتعراصم ديري هوك هل ىدصتو

 فيسب لتاقم وهو .ةقثلا عرد سبال انأو كشلا عرد سبال وهو ,ةريصبلا سرف ىلع انأو رورغلا

 راوسإلا وأ سرافلا نيكسملا وخأ لتقو ىغبلا ىلع قحلا رصتناو ,قحلا فيسب لتاقم انأو ىغبلا

 ىضمو ثداحلا اذه نم ظعتي مل زوريف نإ نومأملل خيشلا لوقيو .زوريف ةرواسأ نم ميظعلا
 هيغب ةرمث هدنجو زوريف ىلع رئاودلا ترادو ايقتلاو ,ةلطايطلا كلم ضرأ نم اًريثك ءىطو ىتح .

 هاخأ ناكو .هيلع ىغابلل شويجلا لاسرإ ىلع نومأملا ىدل الوبق خيشلا ةلاقم تيقلو .هناودعو

 تبشنو دهعلا ثكنف .هدعب ةفيلخلاو هدهع ىلو نومأملا نوكي نأ هيبأ دهع ثكن ىذلا نيمألا

 ةعبت فاخ الو هدهع هيبأل عري مل ىذلا نيمألا لتقو نومأملا شيج رصتناو ةيراض برحلا اههنيب

 .هثككن

 ةريثك مكح بقاعتت ديلولاو نومأملل ناخيشلا اهبرض ىتلا صصقلا وأ لاثمألا هذه لالخو

 ةميكحلا ةسايسلا نم مهسفنأ دن اودكاب ذأ ىغبني امو مكحلا بادآب ماكحلا ةيعوتل ةفيرط

متت مل ىأر لك - لقعلا فيس ىأرلا» : رفظ نبا لوق كلذ نم .ءادعألا عمو ةيعرلل
 هب ضخ

 ىوذ ةلصو تاهمألاو ءابآلا رب ءافولا لئالد نم - مات ريغل دولوم وهف ةلماك ةليل ةركفلا

 0 - هريبذت ةىواسمب هريمدت ىواهم ىف درتمو هفلظب هفتح ةيدم نع ثحاب ىغابلا - تايارقلا

 - اذإ ليسلاكو ,اهدامحإ رسع اهداقتا مكحت اذإ رانلاك ىوملا - هكلهأ هكلم نمف ةيغاط ىوهلا

 .« هدص ا هدم لصتا
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 لع اهزادا دقو سأتلا هنآ زلت لإ عم لقكتنو «باكلا ف مكحلا هذه لثم اناقلت اًئادو

 ريزنخو سرفو كفو قف ىتصقل اهئانثأ ىف درطتساو هليحو هريزوو كلملا روباسل ةليوط ةصق -
 ىتتجا ملعلا سرغ نم : هلوق .لثم ةيعامتجالاو ةيسايسلا مكحلا نم - | ريتك اهتيعاضت قاسم." '

 ملحلا سرغ نمو «ةبحملا ىنتجا ناسحإلا سرغ ْنَمو ءةزعلا ىنتجا دهزلا سرغ نمو .ةهابنلا

 .ةمكحلا ىنتجا ٠ سرغ نمو «ةمالسلا ىنتجا ةأرادملا سرغ نمو «ةباهملا ىنتجا راقولا سرغ نمو

 نمو ؛ىزخلا ىنتجا عمطلا سرغ نمو ءلذلا ىنتجا صرحلا سرغ نمو ءتقملا ىنتجا ربكلا
 ةليظفب هل تاذلا ”ةليضقب :ةقوسلا :لغ. كولملا ديمتت +لوقيو. ..دهكلا قتجا :دذسكلا :سرغ

 ةلوصو .مهطوحت ةيطغتو .ةيعرلا لمشت ةمحر :لاصخ سمخب زيمتت كلملا تاذ ةليضفو .تالآلا
 :ةيلاتلا ربصلا ةناولس ىف لوقيو .صرفلا هب زهتني مزحو :ءادعألا اهب ديكي ةنطفو .مهنع ٌبذت

 اهترمثو ظفحلاو (ةياعرلا) ةءالكلا ةوقو .وفعلا اهترمثو ملحلا ةوق :ىوق ةثالث كولملا ربص
 ,كراعملا ىف مادقإلا ةكلمملا ةامح ىفو تابثلا كولملا ىف اهترمثو ةعاجشلا ةوقو .ةكلمملا ةرامع
 ملا انإو ءريرغتو شيطوروهت كلملا نم كلذ نإف .ةحفاكملا ىف مادقإلا ؛ كلملا نم داري الو

 :هْنَع هبذب قئي نم هترضحب ماد ام اذهو ,نيمزهنملل القعمو نييراحملل ال نوكي ىتح هتابث

 قحلا ذخأو ,ةيعرلاب قفرلا :كلملا حالص :ةناولسلا هذه ىف هلاق امتو .هل هتيامحو .هنود هعافدو

 .مولظملا فاصنإو 2لبسلا نمأو ,لدعلاب ددوتلاو .فنع ريغب اهنم ]

 ىف هلو «ةرضاقلا ىطنلا علت تاز ءابرلا اهبف همك نمو اضل ةناولست كلذ لق
 ةردك دج رمل ءاشقاو هلا .ل ويك :ةيرحلا لامك رحلا نابلسي قاما < ةدهابلا  نئاقبلا نع
 ,رذح ىلع كنيع نم نك - دارملا مدع داقرلا مزل ْنَم - رامعألا باتو نامدلا بلق دونا

 نأب لولملا ىرحأ ام - ةماعلا قالخأ نم ةمآسلا - نيع حومج هانج (كاله) نيَح حونج برف
 :ةريخألاادهزلا ةناولس ىف هلوق نمو .لومأملا مرحي

 هداك. لوضتلا ىف مب ملا“ ددك هاما ظ

 هدافأو ىوح امو ىرسك زاح ام تزح ىل

 دانه تانج اةايرنشتو# دنع لإ فنك ةانف

 هداهزلا لهأل الإ  َشْيَع ضرألا ىف فَي مل
 تاعي هيدا ةيمح رعاك روض ام هنا لس لك روصو كايألا هله لكم طيب اناذز

 بيلاسأ ىف صصقو لاثمأ نم قوسي ام اضيأو ,ةمكحم تارابع ىف ةعوجسم مكح نم قوسي اه
  .عرابلا ىبدألا راوحلا ىلع ةردقو ىفصم اقوذو اقيقد اسح روصت .ةقسانتم



 قحلم

 ةيَتِص ىف ""ىردنكسإلا سقالق نبا
 ىناثلا مويلغ دهعل

 ْ ا ,رصمب ىبرعلا بدألا خيرات نع ثيدحلا ىف ىردنكسإلا سقالق هربا ةضرت اني: كرف

 . ةمتت ءىشلا ضعب اهيف ثيدحلا لصفن نأ نآلا انب ىرحو ناجيإ ىف ةيلقص ىلإ هتلحرب انمملا

 لظو هرمع نم نيثالثلا وحن ىف وهو .ةرجهلل 0377 ةنس ىف اهيلإ لحر دقو .ةيلقص نع مالكلل
 بقعتي نم نا ريغ :اهفقاوقو ةلعرلا كلت تايسأا نيت ىدنل ةوسوادلا نانو اكس وجت: اان

 بدألاو ةفاقثلا مالعأ دحأ ريبزلا نب ديشرلاب ةقيثو ةلص ىلع ناك هنأ فرعي هرابخأو هراعشأ
 ةرجهلل 009 ةنس ةينناطلسلا 10و ىلو نيح هرصع ىف رعشلاو

 ةيردنكسإلا هوك ريش نيدلا دسأ همع هالو نيح ىبويألا نيدلا حالص دي ىف هدي عضو دق ناكو

 فورظلا تروطتو 077 ةنس نيبيلصلا نم هناوعأو نييمطافلا ريزو رواش عم هبرح ءانثأ ف

 دعب رواش مه نكي ملو .رصم اكرتو ماشلا ىلإ هوكريش همع عم نيدلا حالص داعو ذئنيح
 ىف ةلودلا لاجر نم نيدلا حالص ىلإ اومضنا نم بلط الإ ةرملا كلت ىف رصم نم امههجورخ

 ةنيدملاب رودلا ىدحإ ىف أبتخاف ديشرلا عراسو .ريبزلا نب ديشرلا مهتمدقم ىفو ةيردنكسإلا
 ١ هئبخم ىف هيلإ لسري سقالق نبأ ىرنو 017 ةنس مرحملا رهش ىف لتقو هيلع ضبقو .ةرتف
 :ةلوقب  اهادحا ليت .كئاضق

 هوس لولا درلا ني كلف موكل نويقؤلاو ةنادن تيا
 ديشرلا روزي نأ ىشخب هنأكو ديس ل قيهولا نأ ريغ :ةبيرقا كنبح ناد: نإ: كل لوقن. قهو

 كدو ىلع تبني مل هنأك ىَّري لوصّولا دودولا كلخ :هل لوقيو .هئبخم ىلإ روواش لاجر هبنتيف

 ىف ناك ىذلا ديشرلاو سقالق نبا نيب ةلصلا هذه نأ انيأر ىفو .هسفن ديري هلعلو .كئاخإو

 . هذه هلتقمو .هل رواش بلط نم ثدح امو نيدلا حالص ىلإ زاحناو رواش ىلع نيون انلا ةمدقت
 نأ ةيشخ ةيردنكسإلا نع ليحرلا ىف ركفي - انيأر ىف - سقالق نبا تلعج ىتلا ىه ةلصلا

 لوس اوقنلا نيت ناك هنأل امإو.ديشرلل هتفادصلا اما نوانغت لاجر ديب لع نيضملا سفن ىقلي

 ةيرثنلا هراثآو ىردنكسإلا سقالق نبا رعش ةيلقص ىلإ سقالق نبا ةلحر ىف رظنا )١(
 (فراعملا راد عبط) ىنانع ايركز دمحم روتكدلل عبط) رصم ءارعش مسق :رصقلا ةديرخ باتك
 روتكدلا قيقحت ىردنكسإلا سقالق نبا لسرتو مسابلا رهزلا باتكو اهدعب امو ١17/١ (ةرهاقلا

 باتكو (ضايرلا عبط) عناملا رصان نب زيزعلا دبع مساقلا ىبأ لجألا حيدم ىف مسانلا فّرَعلاو

 7587 ص سابع ناسحإ روتكدلل ةيلقص ىف برعلا رشن) عناملاويزعلادبع روتكدلا قيقحت سقالق نبال
 .اهدعي امو نم ةيلقصلا صوصنلاو (دوعس كلملا ةعماج

 هل



 ا ٠

 "انيمي رت نأ ى ارز لعوب نا نإ كا دق اوبال قع هي ردكس ار ا سبلا قس لن نوذلا عالما
 هخيش سلاجمب نوملي نم عمس دق ناكو ,ةيلقص ىلإ ليحرلا ىلع ممصو ءاهرايدو رصم نع

 - مهتريزجب نيملسملا ميعزب - هنم مهتدوع ىف وأ جحلا ىلإ مهباهذ ىف ةيلقص لهأ نم انايحأ ىفلسلا
 رهزلا :عئارلا هباتك ىفو ضايفلا همركو ىشرقلا دمحم نب دومح نب رجحلا نبا مساقلا ىبأ

 لجسو ةيلقص ىلإ هتلحر هيف فصو ىذلا مساقلا ىبأ لجألا حيدم ىف مسابلا فرعلاو مسابلا
  ايعيبط ناكف 01١ ةنس ةحدم هيلإ لمواقف ناك هنا رك ديفا رجحلا نب مساقلا ىلا ىف هحئادم

 ىف 017 ةنس نم نابعش 7 8 لزنو .هلاجرو رواش نم ارارف هتريزجب لوزنلا ىف ركفي ن

 اهدفاتعو.  ظسوتملا: رجلا نم ايمن وع يسع او ةلق ني. قرشلا لافتا قف: قدسنا ةيدك

 ظ :هلزق اهتتسو نقع هدم امك ةقئازلا اهنا ةطيللا١
 ىوراطبلا هيو دل ايكو ايزل انما هن ايا هلا
 سوك رانا تاساس ناكر .ةفالب هم زانهزألا انيناككت
 .ةريزجلل ىلامشلا لحاسلا ىلع «مرلب» ةمصاعلا ىلإ ابرغ هجتاو ,ةليلق ةرتف اهب ثكمو

 ,ةريزجلاب هماقم لاوط هب ايفح لظو ىشرقلا دومح نب رجحلا نب هساقلاوبأ ةلايقتسا عي اوت+ ع

 مويلغ كلملا دهعل ةلودلا تالاجر رابك نمو ءانفلسأ امك .ةريزجلا ىف نيملسملا ميعز ناكو
 انأكو ,ةينامرونلا ةلودلا لاجر ضعب ىلإ هقيرط نع فرعتي سقالق نبا ذخأو ىناثلا (مويلغ)

 لاسر نكس ناموا اهكيلم حدتم نا نيفلسملا .ءا فعلا عم ةلقصب ل نه هبحاو قم ناك

 نبأ نأو ا ميراف ىف هرعش رثكأ دفنتسا ىطلاملا ناضمر نب نمحر لا دبع نأ انب رمو .هتلود

 ىناثلا (مويلغ) ملويلغ سقالق نبا حدم دقو .ىناثلا راجور حدم ىسنوتلا ىودهملا نورشب
 ] :لوقي هلو ءناويدلا تاطوطخم ىدحإ اهتور ةيميم ةديصقب

 مْرَع نم كلامي قأي اكلم ىرت 2 القو ِكولملا مزع ْنكيلف اذك
 نأ نم فنأي نأ سقالق نباي ايرح ناكو ,مويلغ حيدم ىف ةطرفم تاغلابم ةديصقلا ىفو

 كلذ ىلإ هتعفد ابر نكلو .نيملسملا اهلهأ نم ةريزجلا هؤابآو وه بهن ىحيسم كلم ىلع اهغبسي
 هتعفد ىتلا ىه ةرورضلا سفن لعلو .هليحرب نذاللوأ هل ضرعت نود ةريزجلا ىف هئاقبل هرو رص

 مالا نودك هزه افاق ناك اكو ينوو هنأ هنصيو ةنافريعلا ةلودلا# لاجر ةحأ :اند رج حيدل

 :لوقي هيفو

 ربزولا" ا تالا ىلع نرقبا حئادملا اندرجو

 هربا ةناتلا“ انتلعو .لالبتاك هاقنلا انمظنف

 .درجزي :مسايلا رهزلا ىف )١(
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 "اروصهلا ِثْيللا بناجب نحنو  انمأ انأ ىرجام ٌبجعأو
 8 - ى َض . - وو عَ

 ريمضلا مقس نم حصنلا ءرىرب نيمأ ىلح كيلملا هنم ىار
 روطسلا قوف ىنذلا مشيا وه اًرطَس ناويدلا ىلع هرثصف 26

 ريجهلا ةعفلا حفل مهأقو لدع لظ ةيعرلا ىلع مو

 نم ةئلاث ةيصخشو .ىناثلا (مويلغ) ملويلغ ةديصق لثم ةفرسملا تاغلابملاب حفطت ةديصقلاو

 هيلإ بتك امنإ ةديصق هيف مظني مو .شوج نب تاراغ ةيصخش ىه ةينامرونلا ةلودلا تايصخش

 .الامآ رطاخلاو ,ةمغن مفلاو ..ةمعن ديلا ءىلتمم» :هترضح قراف هنإ اهيف لوقي ءركش ةلاسر
 .«اهنع الإ ردصي نأ هللا ىبأ الضفتو (ةرضحلا ىأ) اهنم اعانطصا .الاومأ رظانلاو

 يكلي .ءاندعو هلخأ نم ةزيدللا دفق :ىذلا رسنلا ني شاقل نأ. هع ارت لإ اعجرءاذإو
 هل ىأر هنأ هتلحر ىف ريبج نبا ركذيو ,ةعساولا تاعاطقإلا ىوذ ءايرثألا نم ناكو .دئاقلاب
 هلعج امم لاومألاو ماركإلا نم سقالق نبا ىلع ىفضأ دقو .مرلب ىف ةقينأ اروصق هتيب لهألو
 فاصوأ نم مسابلا رهزلا هباتك هيف فلؤي هلعج ام لب ةريثك دئاصق ىف هيلع ءانثلاب جهلي

 ارثن طسوتملا رحبلا هبوكر فصي مث ,ةعئار ةداشإ هب باتكلا علطم ىف ديشيو «مساقلا ىبأ

 :هلوق لثم نم اعئار ارعشو اعيدب اعوجسم

 ىداحلاو حالملا ةقفازم الإ ىل رّئقي ال نكلو ٌرْثُك سانلا
 داتيزإو جرم نع لقأو | اًدج  هماكش تنال دق رحبلاو تعلقأ
 داع ىف حيّرلا كلت تخأ اهنأك ةرمدم حيراذ - داعال - داعف

 ىفاغ هني يقم .تيدحم مشا" ةكاس -ىرش  .رلزتع قا“ :نختو
 داع تالاح اٍتتالح نأك همجضمب ٌنَج انل ٌلقتسيال

 نأ هل رّدقف وه امأ ءمهتاطوأو مهرايد نوحربي ال نوميقم سانلا نم نيريثك نإ لوقي وهو

 تعلقأ ةنيفسلا نإ لوقي مث .ىراحصلا ىفايف ىف لبإلا ةادحو راحبلا ججل ىف نيحالملا قفاري
 رحبلا ضرع ىف ةنيفسلا تراسو .هدابزإو هجوم نع 5 رحبلا نكس دقو اهعارش ةعفار

 :داع حير تخأ اهنأك ,فصعلا دشأ ةفصاع حير تبيه ىتح تاعاس الإ ىه امو .طسوتملا

 لزنم هنأ ريغ الزنم ةنيفسلا روصتيو ةيتاع دربلا ةديدش رصرَص اهنأب ميكحلا ركذلا ىف ةفوصوملا
  مهعجاضم ىف بنج مهل رقتسي ال هلوح نمو وهو .هب قلطتم هتيبو ميقم نكاس هنأكو ءرقتسي ال

 : كلت تلازامو .هنيبج ىلع ءفكنم دجاسو عكار نيب مهف داع مه امنأكو ,هليات ةرثكل لزنملا اذهب
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 . ىف ىيسم رغثو ةريزجلا نم ةنيفسلا تبرتقا ىتح هنونجو طسوتملا رحبلاو اهناكسو ةنيفسلا لاح

  تكسمأو ءاهراقو بوث (ةنيللا حيرلا) ٌءاَخّرلا ّرحيلا تسك ذئنيحو ,ىقرشلا لامشلا ىصقأ
 | نبا لوقي اك «هركسو هنونج دعب احصو (اهرمخ) اهراقع سأك هنع (ةفصاعلا حيرلا) عّرعُرلا

  اهمظن ىتلا حئادملا ضعب مسابلا رهزلا باتك نم سبتقي ةديرخلا ىف دامعلا ىضمو
 هنأ باتكلا ىف مساقلا ىبأ نع هب ثدحت امتو اهنم حضتيو ءرجحلا نب مساقلا ىبأ ىف سقالق نبا
 - ,ةلودلا نيواود سأر ىلع اضيأ ناك لب ءبسحف ةلودلا ىدعاسم نم ادعاسم وأ ادئاق نكي مل

 ىف اهتناكم تناك لقألا ىلع وأ اهل ةيمسر ةغل ةيبرعلا ْدختت تناك ةلودلا كلت نأ :فووعفو

 اقل نأ ةنعارب تبغي ٍسقالق نبا ىرنو ,ةينامرونلا ةغللا ةناكم نع لقت ال نيواودلا
 هَسرْط قطنأ تاو .دايإ سق ةحاصفلا نم ىرع دادملا هملق نيملا نإ» :لوقيل ىتح ةيباتكلا

 هنا ىنقيو كفل تيس كيمكلا ١ نبا ةيذل مزلي .لئاو نابحس ةباطخلا نع ّسرخأ .لئاسرلا

 هظافلأب هنأ اصلا ةياهنو بحاص ال دبع انأ بحاصلا هل لوقيو .ديمح ريغ ديمحلا دبع

 نابحسو ةيلهاجلا بيطخ ىدايإلا سق ةغالب قوف ةيباتكلا هتغالب عفري كلذب وهو .«ئجباص
 ديمعلا نباو ةيومألا ةلودلا ىف روهشملا بتاكلا ديمحلا دبعو ىومألا رصعلا بيطخ لئاو

 ىف فورعملا ىدادغبلا بتاكلا ىباصلاو ةيهموبلا ةلودلل نيذفلا نيبتاكلا دابع نب بحاصلاو

 رفكي وأ أبصي مساقلا ىبأ ةغالب ءازإ هنأ ىف همسا لغتسيو ةئباصلا نم ناكو .عبارلا نرقلا

 :اعيدب افصو هيوكرو رحبلا فصي اهيفو .هحئادم ىلوأب هيف هلوق نمو .هتغاليب

 راجحألا ىف توقايلا لشم د اننلا رجلا نر. لضفلا نقاكنأ
 راقنملا دوسأ رْهَظلا مك دعسو نمي َُط كانميبو

 رادقألا دل هدا ميلاقألا ربد لق

 راعشألا ىف ٍناويدلا ٌرارط ت 26حبصأ كلملاو ناويدلا ٌرارط اي

 ملق هانميبو :«جهوتم توقأاي مهنيب وهو ,ةميرك راجحأ ةداسلا رجحلا ونبف ,عيدب لوألا تيبلاو

 ىلإ ةعيدب ةراشإ ىهو ,دوسأ هراقنمو رفصأ ت.ةرهظ لوقت اك وأ < هدلج ءدعسو نمي ريط هنأك

 لاسر. نم :ينكي اع ةريزملا ميلاقأ ري ملقلا اذه نإ :لوقيو ةوسا دادم ىف سمغي هنأ

 هناك ةقلعو ,نيملسملا ةريزجلا ناكس روما احدت عي ساي نيشوب ةنسادب ,ةفلتخم ةيناويد

 ف لاوقتو .هراعشأو هناويد فرخز حبصأ هنأ هيلإ فاضناو .ىنامرونلا كلملاو ناويدلا فرخز

 ظ را ةديصق

 درس نب مباكللا نا ربع نأ يعل ذك ةنميتلا ننأ دن
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 "ادوجلا مراص لخُبلا انهم ىلا افرح لاول هدب

 ”ةدوغلا دئاص ّطَخلا را ٍشيج ىف بئاتكلا ةبتك ىقتلتو

 دييدرج لوطب ع ريغ سفن هاك ظفل لكب

 ديلوت ِنَسُحو راكتبا ٍلضف ىلإ قيسنافا فاعف... خشم

 ردم نيغضاملا تا نع دن. .سيشلا -كعطشلا -اميوو

 دوجلل ماقأ ىذلا رجحلا ا دومح نبا ىوس هقحتسي دحأ ىلإ اقيرط فرعي ال دمحلاف

 عضختل هلئاسر نإو ءضيغيلا حشلاو لخبلا باقر لل ةعطاقلا فويسلا اهيف عملت ةكرعم

 لزنتست ىتلا ةغيلبلا ةباتكلاو طخلا نم شيجل عضخت ىرخأ ةرابعبو .ةحلسملا شويجلا بئاتك اهل
 .ةركتبملاو ةدلوملا هيناعم ةعورو هسرج نسحب ناذآلاو ناسللا ذلي ظفل لكب .ةاتعلا ةاصعلا

 قزمي دسأ هنأكل ىتح ةعاجشلاو سأبلاب اضيأ زيمتي هنإف دومح نبا زيمب ام لك كلذ سيلو
 ةريثك راعشأو حئادم سقالق نبالو .ةدشلا ةياغ ديدش ,ديدنص دسأ .هباينأ وأ هيغضامب هسئارف

 :هلوق كلذ نم ءرجحلا نبا ىف ةعيدب

 لا نم ددعلا بنلي  ةعتارب هلا درسح نبا نإ

 مِسْوَملا ٌعمَتجُسم هيبابب 2 ىَّنْنلا دوفول موي لك ىف
 مدر. قم تانفلل اف. (فانعطأ هدمت .هينعلار, خم ' ,لاسلل
 ىلإ هيراس جاتحاام  هءارآ ليللا راعأ ولو

 مكبالا مم ركشلاب قط ااهطارفإل ٌتداك ٌلئاضف

 دمحلا اهسفنل بلجت نأ ديرت امنأكل ىتح .دوجلاب لطهت لازت ام دومح نبا ةحار نإ لوقي وهو
 هلام نم ذخأتو هبابب دوفولا عمتجت موي لك لوقيف هحيدم ىف غلابيو .راردملا هثيغو رطملا ءون نم
 موجن ىلإ هيراس جاتحا ام هءارآ ليللا ضرقأ هنأ ولو ءمزمز ءام نم سانلا ذخأي ام فاعضأ

 موقي هارنو .نانتمالاو ركشلاب مكبألا مف قطنت داكت ليثم اه سيل لئاضف .مالظلا حنج ىف هيدهت

 ؛مرلب ىقرش لامشلا ىف ةمرث ةنيدمب اهيف أدبيو ,ةيلقص ىقرش ىف ةسوقرس ىلإ ةيرحب ةلحرب
 منهج ىف رافكلا بارش وأ ,لهملا ءان اهيفنيرش ناكل ىح ةديدشلا اهرارخل اغيرس اهرداغو

 اهضاير دهاشو ؛ةؤلفح لإ اقرش هعارت(ةساحلا نانلا ىدافكلا 6 موقزلا ةرجش ّمعط امنأك وأ

  .عاجش :ديدنص .نيقدشلا قي 0 01(

 .رطملا ريثك ءون :مزرملا ([) .ديسلا :ديصأ عمج ديصلا (؟)

 عساو :نيغضاملا ترهأ .شيجلا :سيمخلا ()
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 ” وأ نيّدلاب بلطي نم: عاوتس | اهترداغم ىف عرسأ هنأ ريغ ,نيعروح نم اهيف ن نويعلاب فحي امو
 ىتيّسم رغث لزن هنإ لوقيو ءاهيف نيملسملا داهطضا ىلإ كلذب اريشم نيّدلاب ةيلقص ىف بلُطُي نمك
 بكرو .ليربج ىحانجب راط ول ىتح ادبأ ٌفخي ال لظلا ليقث فلج دنع اموي نيعست اهيف لظو
 1 لزنيو ,ناتيحلل اماعط نوكيس هنأ نظيل ىتح نونجم ءام ىلع اهيمسي امك ةنونجملا وأ ةنيفسلا
 دقو «ةيلقص ىف ةيرحب ةلحرل عيدب فصو ة ةديصقلاو .نيمألا أجلملا اهيف دجيو اريخأ ةسوقرس
 .رجحلا نب مساقلا وبأ نيمألا هيعار ثيح مرلب ىلإ ةسوقرس نم ةيرب ةلحرل هفصوب اهعبتأ
 اهب رم ىتلا روغثلا ىف ثحبي ناك هنأ ىيأر ىفو .هتدوعو ةسوف رس ىلإ جروس محو
 ظ دسأ ناكو .مكحلا ىلع اهيف نيطلستم هناوعأو رواش لازي ال لهو اطاوحأو رصم نع هثدحي نمع
 ناعرسو .ةثلاثلا امهتمدق ىف 054 ةنس رصم ىلإ اداع دق نيدلا حالص هيخأ نباو هوك ريش نيدلا

 .نيدلا حالص اهالوتو ءىفوتو ني رهش ةدملا ةرازولا نيدلا دسأ ىلوتو لتقو رواش ىلع ضبق ام
 ' عادو دعب هنطو ىلإ ةدوعلا ىلع ممصو نأمطاف .ءسقالق نبا هب ملع كلذ لك لك نأ نظلا ربكأو
 ةعيدب حئادم هيف هلو ىرصحلا ديدسلا هللا ةبه لثم نم مرلب ىف هئاقدصأو مساقلا ىبأ هيعار
 رهزلا هباتك ىف هنع لوقيو .ىومألا فلخ نب حتفلا ىبأ نب ىلع نسحلا ىبأ هيقفلا لثمو
 باتكلا ىف سقالق نبا قوسيو «ةرضانلا ندألا ةقيدحو «,ةرظانلا ملعلا ةقدح وه» : مس ابلا

 اهون ليدل دا معو لبق يرش :تايناكت د
 هانت نم ُنَطَقُي َدْرَولل ٌتنكف اليلخ ٍةّيَلَقَع نم َكتّْذِخَت

 .درولا وهب دعو فلخ .نباو. كوش. مهنأب هلهأو ةيلتص وجهي نأ ديري ال سفالف نياآو
 اعدوم هحدم هنأ رمألا ىف ام لكو .رمجلا هدحو وهو ررش هنم جرخي ال دّْلَص دانز مهنأ الو
 تضوو ةلمدس «كاارشلا سلاجم فصو ىف ةددعتم راعشا ٌسفالق نبالو .هحدم ىف غلابو

 :هلوق لثم نم تاصقارلاو اهب نينغملا

 .حارفألا 5 تداعف 2 دعما قديح :تلراجا نسر
 ,حاوزألا 7 اهات يت 0 ريمازملا نم حير نيب

 .حابصلا هوجولا ىلع الامج ل 7 َرَرَط اودقع دق ٍابصو
 حامّرلا ٌلاوِط اهّضعب ٌتقرس تاكرح ٌمهنم ٌصقرلا ثعبي

 ” نم ريمازملا ماغنأ ميسنو حرفم توص دوعلا ىلع برضي وهو ىنغلا توص نإ لوقي وهو
 ىلع رعشلا لصخ لدهنت تانتاف تاصقارو ,حاورألا ناي رس مهماسجأ ىف ىرست ملوح
 ضعي :تييراحللا باى عامرلا كفر انأكو ,ةقيشر تاكرح نكرحتيو نينثتي نهو ٌنههابج
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 ةلص ةلودلاو مساقلا ىبأ نيب ةلصلاو ةيلقص نع لحر دقو .نهتقاشرو نهتاكرح 000

  ريثأتبو ,ةبيط

  فلأ نيثالث ىلع ديزي ام هرغأو هتاعاطقإو سقالق نبأ لاسر دعي هلاوفأ تروم تاياشولا نم
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 ةنس ةرهاقلا ىلإ سقالق نبا داعو .مهديسو نيملسملا نم ةريزجلا لهأ ميعز هنإ ذئنيح هنع '

 ىضاقلا:«ةيواوذلا نسيتز حدمو هحدمف ىمطافلا دضاعلا ةرازو نيدلا حالص ىلوت لبق ”66

 ناك اعرو :نعبلا روزي نأ ىأرف ةرقتسم ريغ لازتال رصم ىف لاوحألا نأ نظ امنأكو ٍلضافلا

 اهءافقو اهناكحلا كقتو اهناو ف دق ناك ىذلا رييزلا نب ديشرلا هقيدص اهترايز ىف هبيح ىذلا

 رغثب اهئراب .ىلإ هحور لسا 60 11/ ةنس اهنم سقالق نبا ةدوع ءانثأ ىفو .توقاي لوقي امك ةرتف 00

 .ةنس نيثالثو سمخ نبا وهو رمحألا رحبلل ىرصملا لحاسلا ىلع باذيع



 ١ ةتاحح

 1 ضاخلا :عزجلا اذه: نم لوألا مسقلا ىف - نع - ةيضاملا فحصلا ىف -

 تضرعو .ثيدحلا رصعلا ىلإ ىبرعلا حتفلا نم ةيلقصو سنوت ىفو اهيف ا بدألا

 ةينانويلاو ةيجاطرقلاو ةيقينيفلا تاراضحلا لبقتست تلظ اهنأو ميدقلا اهخيراتو اهتيفارغج

 ةفيلخلا دهع ىف ال برعلا حتفب تمملأو ءائيش اهيلإ فيضت نأ نود ةيطنزيبلاو ةينامورلاو
 .ةلودلل سلبارط ةيعبتو ءىسابعلاو ىومألا نيرصعلا ىف اهيلع ةالولا بقاعتو باطخلا نب رمع

 .رصم عبتت ةقرب تناك انيب م 8١5/ه1797 ىلإ م١٠8/ه44١ ةنس ذنم ناوريقلا ىف ةيبلغألا
 اهب سسؤيو ناوريقلا ىلإ سلبا رط ةيعبت ىجاهنصلا نيكلب درتسيو ,ةيديبعلا ةلودلا اعيمج ناعبتيو

 ظ فصتنم ىف ىربكلا ةيبارعألا ةرجم لا ةقربو ىه اهمعتو ءاماع نيسمخ تلظ ةلود نورزخ ونب

 اداسف اهيف ثيعيو .ةيودب تاخيشم ىلإ ايبيل مظعم اولاحأ دقو .ىرجحلا سماخلا نرقلا

 ةقرب عبتتو ءىرجطلا سداسلا نرقلا نم ىاثلا فصنلا ىف ةيناغ انباو نيكتارق نباو شوقارق

 سليارط عبتنو .اهتيابجو اهمكح ىف زازع ىنب مهنع ولك ريو ,كيلامملاو نييبويألا رصع ىف رصم

 ىلإ م75١١/هالا 5 ةنس نم مه ةلود رامع ونب اهب سسؤيو ءسنوت ىف ةيصفخحلا ةلودلا

 ةنس اينابسإ كلم سماخلا لراش اهيلع ىلوتسيو نييصفحلل دوعتو م11148/ه8
 لوطسألا اهنم مهجرخيو .ةطلام ناسرفل م1677١/ه 477 ةنس اهكرتيو ماداا/ه75

 ةنس ىلنامرقلا دمحأ مهنم .اهالوتيو .نيينامثعلل لظتو م١60١/ه 1908 ةنس ىامثعلا
 ةنس مهنم نوينامثعلا- اهدرتسا نأ: هلا فئات قل. ةينارف اهلعجيو ماالاا/اه

 :تيدملا اهرضع."ايبيل ' دنت كلذبو م1817 هراه ١

 ة ةدهدولا دود امون لحاسلا لع نذلا ى رفح لا ةوسقد ميدق نم - - ايبيل ناكسو

 دقو ىدفا رطألا  ةنمازتملا ةيببللا ءازعسلاو ءارصنلا هين. .قفطتم ق لحر قد ءعورزو

 جونزو نامورو دوهبو قيرغإو نييقينيف نم رب ربلا اهناكس بناجب ةريثك ةينسنج رصانع اهتلزن

 ) ىوعرلاو ىعارزلا نيطاشنلا بناجبو .ةنصرقلا نم ىبروألا ىحيبسملا ههباحو كرتو برعو

 ؛ تيزلا رصع لثم ةريثك ةيودي تاعانص ايبيلب تن لحاوسللا ىلع جنفسإلاو كامسألا ديصو
 ل نيينثو ربربلا ناكو .لحاوسلا نم حلملا جارختساو دولجلا غيدو ةطسبألاو سيالملا جيسنو
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 ندملا ىف ةصاخو اهب ةيحيسملا رشن ةيردنكسالا ةسينكو نامورلا لواحو .دوهيلا مهرايدب لزنو
 اك ناكم لك ىف مهنيد حبصأ ىتح .اجاوفأ اهتاكس هيف لخدو .مالسإلا اهحستكاو ةيلامشلا

 نويديبعلا لواحو ,سلبارطو ةسوفن لبج ىف ىضايإلا بهذملا عاشو .مهتاسل ةيب رعلا تحبصأ

 .اهناكس اهضفرو ءايبيل ىف ةيعيشلا ةيليعامسإلا مهتديقع رشن -ناوريقلا ىف مهتلود اوماقأ نيح-
 بهذملا ىنامثعلا دهعلا ىف اهلها ضعب عبتو ,ىنسلا كلام بهذم ايبيل ترثآ روصعلا رم ىلعو
 - نييبيللا نم نيريثك ىرنو .نييبيللا ىلع بلاغلا بهذملا وه لظ كلام بهذم نأ ريغ ىفنحلا
 ميعنو باوثلا نم هللا دنع امل ابلط فشقتلاو ةايحلا عاتم ىف دهزلا نورئؤي - روصعلا رم ىلع

 .ةينسلا ةيفوصلا قرطلا ةرخأتملا بقحلا ىف مهنيب تعاشو .سودرفلا

 7 - مهعسو ام لكي - نولمعي اهوحتاف ناك مالسالا ىف ايبيل لوخدو ىبرعلا حتفلا ذنمو
 اك .ميركلا نآرقلا ظيفحتل بيتاتكلا اهيف تعاش ام 508 ءاسفقملا ىودلا رقت

 نمو. ميكحلا  نكذلا نيسفت نم انيق. نمانلا 0 خويشلا تاقلح دجاسملا ىف ترادتسا
 دازلا ىف ةعسلا نوبلطي ايبيل ءانبأ ضعب ذخأو ,مالسإلا ميلاعتو هقفلا دعاوقو ىوبنلا ثيدحلا
 ,ةينيدلا تاساردلاو هقفلا ءالعو ةيبرعلا ءاملع تاقلح نم دوزتلل قرشملا ىلإ اولحرف ,ىملعلا
 مولعلا ومنت تذخأو .نييرصملا هذيمالتو ةنيدملا هيقف كلام مامإلا نع ذخألاب ةصاخ اونعو
 نم تاشنا اب ةيصفحلا ةلودلا دهع ىف ترهدزاو نمزلا| م ىلع ايبيل ىف ةيوغللاو ةيمالسإالا

 نم ليلق ريغ ةيملعلا ةكرحلا باصأو .مولعلا ةساردب ىنعت تناك اياوز نم أشن امو سرادم
 .ةينامثعلا ةلودلا دهع ىف دوكرلاو دومخلا

 ىوغللا ىادخألا , مهتمدقم ىف نوريثك اهيف رهتشا دقف يف ةيوغلا مولعلا فالخب .لئاوألا

 ظفاحلاو اضيأ ىرجهلا سماخلا نرقلا ىف جرف نب نمؤم *ىرقملاو ىرجهلا سماخلا نرقلا ىف
 ىف ديبع نبا هتلكاش ىلعو ىرجحلا عبارلا نرقلا ىف ىدوادلا رصن نب دمحأ ريبكلا ثدحملا
 ىسوم نب نارمعو سماخلا نرقلا ىف رمنملا نبا لثم نوينسلا ءاهقفلا رئاكتيو ,عياسلا نرقلا
 ثلاثلا نرقلا ىف ىسوفنلا حتف نب سورمع مهنمو ,ةيضاباإلا ءاهقف لثملابو ءعباسلا نرقلا ىف

 .نماثلا نرقلا ىف ىلاطيجلاو

 نم اهب رقتسا نم ةرثكو لئابقلا نم اهب لزن» نم ةرثك : نيببسل برعتلا ىف ايبيل تعرسأو
 :نابعشلا جزتماو لاله ىنبو ميلس ىنب نم ىربكلا بارعألا ةرجه اهبرعت تمتأو .دنجلا
 ىّرلاو ةدجنلاو ةيسورفلاو تاداعلاو قالخألا ىف ادحاو ابعش احبصأو ىبارعألاو ىريربلا

 ةلاحرلا دهشيو .ةيربربلا ىلع ةيبرعلا ترصتنا ام ناعرسو .نازحألاو حارفألاو لكأملاو

 مويلا ىلإ بطاختلا .ىف مهتغل لازت الو ةحاصفلاب ةقرب لهأل عباسلا نرقلا رخاوأ ىف ىردبعلا



 غال
 . ةيبدأ.ةضهن ثيدحلا اهرصع لبق ايبيل ىف ثدحت ملو .يبرع دلب ىأ ةغل نم ىحصفلا ىلإ برقأ

 * ثعبي ناويد اهيف ءىشنأ الو ءابدألاو بدألا ىعرت ةلود اهب أشنت مل اهنأ ىلإ كلذ عجرمو .ةعساو .

 نرقلا ىف قحسإ نب ليلخ ةرهشلا نم ائيش لاني اهب رعاش لوأو .ةيبدأ ةيرثن ةكرح اهيف

 نباو ىضابإلا حون نب حتف لاثمأ نم عباسلا نرقلا ىف اهؤارعش رثاكتيو ءىرجهلا ثلاثلا
 هلك ناويد هلو ,ىسلبارطلا لولهُبلا ىنامثعلا دهعلا ىف اهئارعش مهأو ءرمعم نباو ايندلا ىبأ

 بتاكلا اذهل نأب مجارتلا بتك ريشتو .مئادلا دبع نب دنحأ هدعب ءارعشلا نمو «ةيوبن حئادم

 حون نب حتفلو ءائيش امهنم ركذت الو ةراشإلا' هذه لثمب ىفتكتو .ةماقم وأ ةلاسر كاذ وأ ىبيللا

 .ىرعملا ءالعلا ىبأل ليبسلا ىقتلم باتك ةلكاش ىلع ظعو هلك باتك رعاشلا ىضابإلا

 ميدقلا اهخيراتو اهتيفارغج نع تثدحتف سنوت ىلإ ءزجلا اذه نم ىناثلا مسقلا ىف تلقتناو

 دالب نم اهءارو ايفو اهيف مظاعتي ةدم لظو اجاوفأ مالسإلا ىف اهلهأ لوخدو ال برعلا حتفو

 ناوريقلا ةنيدم سسؤم عفان نب ةبقع هعيمج برغملا ةالوو نيلوألا اهتالو نمو .برغملا

 هيف مالسإلا رشانو سلدنألا حتاف ريصن نب ىسومو سنوت ةنيدم سسؤم نامعنلا نب ناسحو

 ةيبدأ ةكرح اهب ثدحأو ىبلهملا متاح نب ديزي نييسابعلل اهيلوو .طيحملا ىتح هعيمج برغملا ىفو
 ىف ةيثارو ديشرلا اهلعجيو م١٠6/ه ١885 ةنس ديشرلل بلغألا نب ميهاربإ اهالوتو ,ةبصخ
 ةنس ةيلقص متف ةليلجلا اهامعأ نمو م8١1/ه 117 ةنس ىتح ةيبلغألا ةلودلا كلت لظتو ,هئانبأ

 فلختو ءامهب ةيب رعلا ةغللاو فينحلا نيدلا رشنو م 878/ه ١00 ةنس ةطلام حتفو م01/ه7

 م111/ه 1١ ةنس ةرهاقلا ىلإ زعملا ىديبعلا ةفيلخلا لقتنا نأ ىلإ ةلودلا كلت ةيديبعلا ةلودلا
 ةيجاهنصلا ةلودلا كلت تلظو .نيكلب اهميعزو ةجاهنص ةليبقل هدعب ةيسنوتلا ةيقيرفإ مكح لعجو

 نع هلالقتسا ىجاهنصلا سيداب نب زعملا نلعأ نأ ىلإ ةرهاقلا ىف تييمطافلا ءافلخلل ةيلاوم

 ىمطافلا ةفيلخلا بضغو 44غ٠وأ 279 ةنس ىف لب لبقو م١٠ 537/ه غ8 ةنس مهتفالخ

 كضن وهبنا |وناكوم قيغضلا ىقرش نيلزانلا لاله ىنبو ميلس ىنب بارعأ هيلع طّلسف :دطتتسملا

 ىلإ هورطضاو .هومزهو ناوريقلا ىف زعملا اوبراحو .ةيسنوتلا ةيقيرفإو ايبيل اوحستكاف .نويلم ظ

 ماقو ,مكحلاب اهئاحناو ةينسنوتلا ةيقيرفإ ندم ىف ةالولا ضعب لقتساو .ةيدهملا ةنيدم ىف ءاوزنالا

 ةنس سنوت لحاس ىنامرونلا ىناثلا راجور لزنو .نرق وحن ىلإ فئاوطلا ءارمأ ماظن اهيف
 ةنس ةيب رغملا نيدحوملا ةلود ريمأ نمؤملا دبع اهنم هدرطو ةيدهملا ىلع ىلوتساو م ١١ 5//ه 041

 شوقارق ىرجحلا سداسلا نرقلا نم ىناثلا فصنلا ىف اهب ثاعو م0١١1/ه008

 مايأ ىف اهب ةايحلا ترهدزاو ,ةيصفحلا ةلودلاو نودحوملا مهنم اهصلخو .ةيناغ انباو نيكتارق نباو
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 :نورق ةثالث لاوط دالبلا تضهنو ءاهراوسأ تحت ريقو .سنوت عشاتلا سيول رصاحو .نييصفحلا
 لوطسألا نابسإلا نم اهصلخو م 1677/ه 447 ةنس اينابسإ كلم سماخلا لراش اهيلع راغأو .

 نمو .تايابلا اهيلع ىلاوتو ةينامثعلا ةلودلل ةعبات تحبصأو م 1651/غ/ه 44١ ةنس ىنامثعلا

 .ثيدحلا رصعلا ىتح هترسأ اهتثراوت لثملابو ىلع نب نيسحو هؤانبأ اهثراوتو ىاب دارم مهريخ
 : ةريثك ةيسنج رصانع - اهب ةقيرعلا ربربلا تالالس بناجب - ةيسنوتلا ةيقيرفإ لزنو

 ىف ناك نمو ةيب رعو ةيطنزيبو لادناولا نم ةيناملأو ةينامورو ةيجنزو ةيدوهمو ةينجاطرقو ةيقينيف

 ناك نمم ةيحيسم ةضازواو ةيكرتو ةسلدتا رصانع اهتلزنو ةيمالسإلا بوعشلا نم برعلا شويج

 اهيلع ضرفي لظو .ةيلغلا ىربربلا رصنعلل تلظ رصانعلا هذه لك عمو .ةنصارقلا مهرسأي
 راجشاو عورزلا نم قزرلا تابيطب - ميدق نم - ةيسنوتلا ةيقيرفإ جومنو .هتي وهو هتيصخحش

 اهب رثكتو .لبالاو ليخلاو راقبألاو منغلا ناعطقب اهيعارم جوقو ,ليخنلاو ةهكافلاو نوتيزلا

 فزخلاو رولبلاو جاجنزلا ةعانصو دولحلا غبدو نوتيزلا رصع لثم ةيوديلا تاعانصلا

 هذه اهتلهأو .ةينارمعلا تآشنملا هيلإ جاتحت ام لكو قرولاو اهعاونأ فالتخا ىلع تاجوسنملاو .
 .ايملاع ايراجت اقوس نوكتل ءادوسلا ايقيرفإ نم اهيلإ دري ناك امو ةيعارزلاو ةيعانصلا تاجتنملا
 دايعألاو تالافتحالا ةرثك نم كلذب لصتي امو سبلملاو معطملا ىف عساو هفرل كلذ لك اهأّيهو .

 .ةيرك ةناكمي عمتجملا اذه ىف ةأرملا تيِظَحو .برطلا تالآو ىقيسوملاب ةيانعلاو

 " ئدوهيلا اهئيد رشن تلواحو ,دوهيلا نم تاعامج مهنيب تلزنو .نيينثو ادق ربربلا ناكو
 ' ةسينك تلواح اك - نولواحي اوذخأو مهرايد ىلع نامورلا ىلوتساو ,ةيلقأ اه تباجتساو مهيف '

 ضعب هقنتعاو ,تايفقسألاو سئانكلا ضعب تسسأتو اهب ىحيسملا نيدلا رشن - ةيردنكسإلا

 لزنت ةيحيسم ةيلقص رصانع ةيمالسإلا دوهعلا ىف تلظو ,ةيلامشلا ندملا ىف ةصاخو - ربربلا

 نيدلا وه مالسإلاو .طسوتملا رحبلا نم ةنصارقلا مهرسأي ناك نم ىرخأ رصانعو دالبلاب
 هريرحتل ةيب رغملا نادلبلا عيمجو ةيسنوتلا ةيقيرفإ - حتفلا دعب 5 ع ىذدلا ديحولا ىوامسلا

 تراتخاو .ةمألا دارفأ نيب ةيقبطلا قراوفلا هوحمو هتطاسبلو دايعتسالاو ملظلا نم بوعشلا

 نرقلا ةياهن ىتح ىفنحلا بهذملا هبناجب شاعو ,ىنسلا ىهقفلا كلام بهذم ةيسنوتلا ةيقيرفإ
 . ؟ىدابم ةيسنوتلا ةيقيرفإ ىف حجنت ملو .نيينامثعلا مايأ روهظلا ىلإ داعو .ىرجملا كلاثلا
 ترثكو داهزلا اهب رئاكتي ميدق نمو .ةيعيشلا ةيليعامسإلا نييديبعلا ةئدابم الو نييضابإلا
 .ةيفوصلا قحطلا - عباسلا نرقلا ذنم - اهيف

 نوحتافلا رمألا لوأ ىف اهدوقي ناكو ؛حتقلا ذنم ةيسنوتلا ةيقب رفإ ىف ةيملعلا ةكرحلا تطشنو

 نم ليج أشني ىتح ىرجهلا ىناثلا نرقلا ىلع لبقن داكن 3 .هميلاعتو فينحلا نيدلل مهرشنب

 كلامو ةفينح ىبأ ءاقلل قرشملا ىلإ هيلط ىف لحريو ملعلا نم ديزملا بلطي برعلاو ربربلا ءاتبأ .
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 ظ ا ةيملعلا :ةكرخلا ناهدثاقةعاسو «سسوترتتاوريتلا قيتع لا اهيبهذم لمحو:
 راشنا ةفرنىهرت ق:ةنوكداا ةفافتوا عماجو ناوريقلا ىف ةبقع ةعماج | عماج - 0

 ريمألا اهيف سسؤيو لئاوألا مولعب ةيسنوتلا ةيقيرفإ ىنعتو .تابتكمو سرادم نم نويصفحلا
 ناوريقلا رهتشتو .مولعلا كلتب ةيانعلل ةمكحلا تيب (ه1-489؟١17) ىبلغألا دمحأ نب ميهاربإ

 نب ىلع وه ريبك ىرئازج ىكلفب رهتشت اك ةيبرغلا ةضهنلا ىف ميظع ريثأت مط ناك رابك ءابطأب

 ىف ةسردم ةيجاهنصلا ةلودلا سسؤتو .ىبروألا كلفلا ملع ىف ليلق ريثأت هل ناك لاجرلا ىبأ
 نيددعتم نييضايرو ءابطأب اهيف ىقتلنو ,ىشافيتلا وه ىئايميك ةيصفحلا ةلودلا ىف غبنيو .ءايميكلا

 .ىرصحلاو زازقلا لثم نم ىجاهنصلا دهعلا ىف وحنلاو ةغللا ءالع رثكيو .نييفارغجلا ضعببو

 ةعانص ىف ةدمعلا» هباتكب قيشر نبا دوقيو ,ةيسنوت ةيوحن ةسردم سسأ روفصع نبا عضيو

 نع شرو ةءارق لماح نوريخ نبا تاءارقلا ىف رهتشيو .ةعساو ةيدقن ةكرح «هدقنو رعشلا
 نمو .بلاط ىبأ نب ىكم وه تاءارقلا ةمئأ نم ريبك مامإ رهظي نأ ثبلي الو ,هنطوم ىلإ عفان

 ةزيزب نباو لاضف نب ىلع ناوريقلا ىف مهرابك نمو سابع نبا ىلوم ةمركع نيرسفملا لئاوأ
 ,سداسلا نرقلا ىف ىرزاملاو عبارلا نرقلا ىف ىسباقلا مهرابك نمو نوثدحملا ظافحلا رثكيو

 لاثمأ نم ثلاثلاو ىناثلا نينرقلا ىف امهؤاهقفو ىفنحلاو ىكلاملا :نابهذملا هقفلا ىف شياعتيو
 دخلا دع .نكلاملا بهما ةيفلا حبصت مث «ىفنحلا خورف نب هللا دبعو ىكلاملا نونحس

 ,نيينامثعلا دهع ىف روهظلا ىلإ ىفنحلا بهذملا دوعيو .هب ءاهقفلاو سانلا سيداب نب زعملا
 بهاذملا نم لدجلاو ةرظانملل اعضوم ناك ام لكو .ءاضقلاو ىوتفلا ىف ايلعلا ةملكلا هل نوكتو

 ذخأو «ةلزتعملاو ةئجرملاو جراوخلا بهاذم كلذ ىف ءاوس برغملا ىلإ لقتنا قرشملا ىف ةيمالكلا
 نع ناوريقلا ىف ةيخيراتلا تاباتكلا تطشنو .ىرجهلا سماخلا نرقلا ذنم معي ىرعشألا بهذملا

 ةيقيرفإ ءالع نعو اهئافلخو ةيديبعلا ةلودلاو اهئارمأو ةيبلغألا ةلودلاو ةيقيرفإ ىزاغم.
 ىنب ةلود نعو ءاملعلا رابكو داهزلا نم اهب ناك نمعو اهئارعش نعو برغملا خيراتو مهخيراتو
 ....:ىاتنملا باتك .هدغب اناقليو «ةسيفتلا هتمدقمو ميظعلا هحيرات نودلخ :نبالو :ناسملتب داولادبغ

 . 2 :جارسلا باتكو .سنوتو ايقيرفإ رابخأ ىف سنؤملا :رانيد ىبأ نبا باتكو ةيصفحلا ةلودلا نع
 هيفو ءنامثع لآ تاحوتفب ناميإلا لهأ رئاشب ليذ :هجوخ نيسح باتكو ةيسدنسلا للحلا
 ظ ظ 0 .ةريبكلا نادلبلا ءاهقفل تامجرت
 0 اهنإف ةيينيتاللاو ةيقينفلا امه نيترضحتم نيتغل شياعت تلظ ةيربربلا ةغللا نأ نم مغرلا ىلعو 2

 ئ مايأ رب ربلا نم رضحتي نم ناكو ؛ةيخيراتلا اهتاباتكو اهتيدجبأ اهل ةرضحتم ةغل ىلإ يرق لوختت مل

  ,ةياتكواقطن ةينيتاللا نونقتي اوناك مهنم نو ريثكو ,نامو رلا مايأ لثملابو ,مهتغلب بتكي نييقينيفلا
  ةصاخلا ضعب ةغل ةينيتاللاو بعشلا ةغل ةيربربلا تذخأ اعيرسو ,حتفلا دعب ةيقب كلذ نم تلظو
 فصتنم ىف ىربكلا ةيبارعألا ةرجهلا تناك اذإ ىتح ةيب رعلا اهلحم لحتو ةنسلألا ناليازت
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 هتغلو هتايح ىف ادحاو ايبرع ابعش اونوكو بارعألاب ريربلا طلتخا ىرجملا سماخلا نرقلا
 .ىرجهلا عباسلا نرقلا ىتح اهيلس اقطن ىحصفلاب قطنت بارعألا نم ةرثكلا تلظو .هنيدو

 بدألاو ملعلا ةغل ىحصفلا تلظ كلذ عمو.بارعإلا اورجهف ةيماعلا ىودع مهيلإ ترسو

 رشع ىداحلاو عساتلا نرقلا ىف مث عباسلا نرقلا ىف نويسلدنألا نورجاهملا اهاذغو .عيفرلا
 دنم ةيسنوتلا ةيقيرفإ ىف ءارعشلا رثكيو :نفاعتنالا نم .لئلق رقو اور اهنشا ثني موت ءادغب

 ةيبلغألا ةلودلا ءارمأ ناكو ءىرجهلا ىناثلا نرقلا طساوأ ىف ىبلهملا متاح نب ديزي ةيالو
 ةلودلا نمز ىف رعشلا ضهنيو .مهيحدامل اياطعلا اولزجأو ءارعش ةيديبعلا ةلودلا ءافلخو

 ادصقمو ارعاش ميمت هنبا ناكو ءاَذَع ةئاملا اوغلب سيداب نب زعملا ىحدام نإ لاقيو .ةيجاهنصلا

 .دوجلا ىف ةياغ نسحلا هنباو ىلع هديفحو ىبحي هنبا ناكو ىقرشمو ىبرغم دلب لك نم ءارعشلل

 رثاكتيو ةعئار حئادم مهيف ىسلدنألا تلصلا ىبأ نب ةيمأو سيدمح نبالو ءرعاش ريغ مهدصقف
 سباق ةنيدم ريمأ تالمحلا ىبأ رعاش ناحرف نب ةمالس لثم فئاوطلا ءارمأ لوح ءارعشلا
 ىلع دهعلا اذه ءارعش نمو .ةسوس ةنيدم ريمأ لماك نب ةرابج رعاش ىسوسلا بارتلاو

 نمو ٠ «يسلدلا لودج هدف ريو ىصفحلا دهعلا ويرفلا رهدزيو .ىسطا فشلا هللا دبعو ىرصحلا

 ,ريثك مه ريغو ىنايلللاو نيودهملا طافسلا ىباوبةنشخ نناواةن رع باو ناتعت نين رباع هنا رعت

 نييسلدنألا نم ريثك رجاهبو ءرعشلا نوحلملا ىبعشلا رعشلا محازي ىرجهلا نماثلا نرقلا ذنمو
 رصعلا ىف هطاشنو هتيويح نم ائيش رعشلا درتسيو رشع ىداحلا نرقلا ىف ةيسنوتلا ةيقب رفإ ىلإ

 :ةحسللا :ةرسألا .ذهخ .دته ةضاكو ,قامثعلا ظ

 قوس تناك اهئادو ,نيعدبملا ءارعشلا نم ةفئاط رعشلا ضارغأ نم ضرغ لك ىف رهظتو
 قيشر نباو قيقرلا بتاكلاو .ىدايإلا دمحم نب ىلع مهل انمجرت نيذلا همالعأ نمو ,ةقفان حيدملا
 رخفلا مالعأ نمو .ىغرولاو بارغلا ىلعو ىناجتلا هللا دبعو ةبيَرغ نباو ىسوسلا بارتلاو
 ىنايلللا دمحأو ّيرصحلا ىلع لزغلا مالعأ نمو .ىنيسحلا ديشرلا دمحمو زعملا نب ميت نيمهملا
 .نيسحلا ىبأ نب دمحمو نودبع نبا باتعلاو ىوكشلاو ةبرغلا رعش مالعأ نمو .روضام دمحتو
 نمو .ميهاريإ تولعولاو ةديدح ىبأ نباو حوتف نب دحاولا دبع ةعيبطلا رعش مالعأ نمو

 نمو .مالسلا دبع نب دمحمو ىناوريقلا فرش نبا لودلاو ندملاو دارفألل ءاثرلا رعش مالعأ

 ىوبنلا حيدملا مالعأ نمو .فلخ نب زرحم فوصتلا مالعأ نمو .فاوصلا دمحأ ظعولا مالعأ
 مهأ ضرع عم .مهتايصخش نيبت تلواح ءارعشلا ءالؤه لكو .ىودهملا طامسلاو ىسطارقشلا
 .ةيرعشلا مهعئاور

 .نيواودلا - ةركبم - اهب تسسأتو .داوقلاو ةالولا ناسل ىلع سنوت ىف رثنلا ضهنو

 اهيف نوكو ةيناويدلا ةباتكلاب ةبلاغألا دهع ىف ءاشنالا ناويد سيئر ىنابيشلا رسيلا وبأ ضهنو



 ق6

 0 ةرخأتملا ليل و أهمو ,ةع وجسم ىهو ,ةيصخشلا لئاسرلا 5006

 انا :تفماسلا يدك ةريثكلا ةعدنو لوس تيدأ ةايح لوا هل نسو.«تاماقم ضب اناقلتون
 نيعرابلا باتكلا نم ةثالثل تمجرتو .ةيبدألا ةباتكلا ىف ننفتلا نايبلر ةيبدأ تاعوضوم ىه

 رهز بحاص ىرصحلا ميهاربإو ةبلاغألا دهع ىف ءاشنإلا ناويد سيئر ىنابيشلا رسيلا ىبأ
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 ميدقلا اهخيراتو اهتيفارغجو ةيلقص ةريزج نع - ءزجلا اذه نم ثلاثلا مسقلا ىف - تثدحتو

 نوحتفي اليوط اولظو م877//ه7١7 ةنس ىبلغألا هللا ةدايز ريمألا مايأ برعلا اهحتف نأ ىلإ

 ةنس ةطلام .ىلع اولوتساو .اهعوبر ىف فينحلا نيدلاو ةيبرعلا نورشنيو اهتوصحو اهندم

 - مويلا ىتح - اهلهأ لازي الو .ةيب رعلاو مالسإلا - ةيلقص لثم - اهب اورشنو م41/1/ه060

 ةيرولق اوزغو - فيرحتلا نم ريثك - نمزلا لوط عم - اهلخد ةيسنوت ةيب رع ةنكل نوملكتي

 ىلع ىلوو .مهمكح ةدم لاوط راطشأ لب رطش اهيف ةيبلغألا ةلودلل لظو ءايلاطيإ ىبونج ىف
 ةزيق نم دتاق روصتملا ئديبعلا ةقيلخلل اهيلو.نأ ىلإ ةريسلا اوءاشا ةالو.ةيديبعلا ةلودلل ةيلقض

 هئانيأ ىف ةيئارو اهلعجف م151//ه777 ةنس ىبلكلا نيسحلا ىبأ نب ىلع نب نسحلا وه هداوق
 فئاوط تارامإ ىلإ تلاحتساو .مهيلع ةيلقص تراثو ,ىرجهلا سماخلا نرقلا ىف مهمكح ءاس

 ةريزجلا ىلع امؤش ناكو .ةنمثلا نبا وه ةروثلا داوق نم ادئاق مرلب تراتخاو سما .ةذلب 0

 اخ ايلاطيإ بونجب ةيرولق ىف نامرونلاب ثاغتساف ءمزهو هلا رض نقم عم براحت هنإف اهلك

 ةيقب ىلع ءاليتسالا لواحيو م٠ ./١/ه 536 ةنس مرلب ىلع ىلوتسا ام ناعرسو لوألا زاحو

 ةنس ةطلام ىلع ىلوتسيف ماعلا روديو م١٠ 1 /اه 44 ةنس ىف كلذ هل متو ةيلقص ندم

 ريثكلو ةعارزلل اناقتاو ةراضحو ةيندم هبعش قوفي ىبرعلا ةيلقص بعش ىأرو .م1١٠1؟/ه 060

 راجور هنيا لواحو ,ىتش روص ىف هب ليكنتلا عم هنم ةدافإلل هعناصي ذخأف ةيوديلا تاعانصلا نم

 امك ائاق داهطضالا لظ نكلو .مشاغلا ليكنتلا اذه نم فيفختلا لوألا مويلغ هديفحو ىناثلا

 نيح ةوارض داهطضالا دادزاو ءلوألا مويلغ مايأ ةيلقص راز نيح هتلحر ىف ريبج نبا كلذ روصي
 رصنتسملاب اهلهأ ثاغتساو م44١1١/ه 809١ ةنس ذنم ناملألا ةرطابأ ةريزجلا ىلع ىلوتسا

 ةيقيرفإ ىلإ مهئالجإ ىلع هعم قفتاو ىناثلا كيردرف لسارف م١؟59/ه71417 ةنس ىصفحلا
 م2815 ىفلامأ ةنيدم ىلإ اهتحرابم ىلع نيملسملا نم ةطلاب ىقب نم كيردرف ربجأو .ةيسنوتلا
 لاو ةيالو لكلو .ةريبك تايالو ثالث ىلإ ىبرعلا محتفلا دعب ةعزوم ةيلقص تناكو ايلاطيإ ىبونج
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  نوملسملا لماعو ,ةاضق وأ ضاق ةيالو لكلو ادئاق ىمسي مهنم لكو نودعاسم هعمو اهريدي '

 . ةيناملاو ةينيدلا مهنيناوقو مهسئانك ىلع مهل اوظفاحو .دودحلا دعبأ ىلإ ةحمس ةلماعم نييحيسملا
 اهمهأ نمو .مكحلا ماظن ىلع فارشالل نيواودلا نم ةعومجم ةيالو لكب ناكو .ةصاخلا مهمكاحتو

 نوتيزلا راجشأو عورزلاب ىألم ةيلقص تناكو .بئارضلا عم ىلع مئاقلا ةبساحملا ناويد
 ةعانصو تاجوسنملا ةعانص ةصاخو اهب ةرهدزم تاعانصلا تناكو .لويخلاو منغلابو ةهكافلاو

 3 جرب وج - دعب ايف - مهلتل ابروأ ىلإ اهتلقنو ناوريقلا نم اهيلإ تلقتنا ىتلا قرولا

 .. نم ضعببو زرح ىبأ نباو نوميم نييضاقلا لثم داهزلا ضعبب اهيف ىقتلنو .ةعابطلا عارتخا 0

 ظ .ىركبلا نمحرلا دبع مساقلا ىبأ لثم فوصتلا عزنم مهكسن ىف نوعزني

 ىلع نوبكي اهكولم لعج ام ءايراضح مهتحتفو ايب رح ةيمالسإلا ةيلقص نامرونلا حتف دقو

  مهمظنو ةعانصلاو ةعارزلا نوئش نيملسملا نم اوملعتو .ةيملعلا اهرئاخذ اوءرقيل ةيب رعلا ملعت

 نيملسملا ةماقإ نكت مل كلذ عمو ,ةيموكحلا مهميسارم ىف ةيبرعلا اوذختاو .ةيناويدلاو ةيرادالا

 امل ريبج نبا ةداهشب داهطضالاو فسخلا نم ليلق ريغ مهوماسو ةلوفكم ةينيدلا مهرئاعشل

 وهو .ةيبرعلا شويجلا عم ةحوتفملا نادلبلا ةيمالسإلا ةفاقثلا لزنت امئادو .ةريزجلا ىف هدهاش

 : اوناكف ءاهخويش نع نوذخأي امب نوفتكيال اهئانبأ ضعب ناكو .ةيلقص ىف اعيرس ثدح ام
 . مهيلإ لحرو .قرشملا ىلإ انايحأ مهتلحر اوّدمو ناوريقلا ىلإ -ملعلا ىف ةدازتسا- نولحري
  دجسم اتئام اهدحو مرلب ىف ناك هنإ لقوح نبا لوقيو .ةقراشملاو نييناو ريقلا ءالعلا ضعب

 ' :ةئفا :نيتتف اوتاكو نييحيسم اهتاكش فصن .ناكو :لئاوألا عولعب  ةيلقص: تينعو..ملعم ةئامتالثو. ٠
 - ةينيتاللا نم ةمحر تلا عيطتسي نم اهتسواسق نيب ناكو .ةيقيرغالا ملكتت ةئفو ةينيتاللا ملكتت 0

 ىف ةمكحلا تيب سسأ نيح ىبلغألا دمحأ نب ميهاربإ ريمألا لعج ام ةيب رعلا ىلإ ةيقيرغإلاو

 ضعب ةمجرت ىف نييلقصلا نابهرلا ضعبب نيعتسي لئاوألا مولعب هيف ىنعو ةداقر هتمصاع
 نم اهئابطأ ضعب ناقتإ نع عمسن لظنو .ةيبرعلا ىلإ ةيضايرلا مولعلا ىف ةينيتاللا تافنصملا

 , ضعبل ءامسأ بتكلا ىف ددرتتو ءاهب سلدنألا ةفسلفتم ضعب لوزن نعو ةيقيرغإلا ةغلل برعلا

 .نييكلفلاو نيسدنهملاو نييضايرلاو ءابطألا نم اهيف اوناك نم

 رهتشاو ةيوغللا مولعلاب تينع امك ةيبدألا بتكلا تاهمأو نيواودلا ةياورب ةيلقص تينعو
 ١ اهب سسأو ءارعشلا نيواود نم اريثك اهنم لمحو رصم ىلإ لحر ىذلا ريل نبا اهيبوغل نم
 نبا اهلزنو ,ناسللا فيقثت باتك بحاص ىكم نبا هذيمالت مهأ نمو .ةبصخ ةيوغل ةسردم

 - تيطستو :ةرمعم ةيدقتا ةيبدأ ةكرح هذقتو زعتشلا ةعانبج ىف ةدمغلا :هياتكي اهيف داقؤا:قيشر#“

  رابك نمو ءناسارخ نب دمحم عبارلا نرقلا ىف اهئارق رابك نمو ةينيدلا تاساردلا ةيلقصب

  ىعذاربلا نيمهملا اهئاهقف نمو ىراطنمسلا قيتع اهيثدحم رابك نمو ءرفظ نبا اهيرسفم
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  ومنلا ةدرطم ةيملعلا ةايحلا تلظو .ىشرقلا دمحم نب قحلا دبعو ىميمتلا سنوي نب دمحمو

 ْ هنأب تعني نم مهدهع ىف رثاكتيو ءلئاوألا مولعب ةصاخ نومتهي اوناكو ,ءنامرونلا دهع ىف

 هل فنصيل ىسيردإلا ىبرعلا ىفارغجلا ىناثلا قار ىغدتساو «بييط ٍط وأ ىكلف وأ ىضاير

 ءطئارخلا نصب انهكضو ا ريقفو اًيبك :نييفا رغج نيباتك هل قلأف ءايفارغجلا ىف اباتك

 هذه مدقي نأ ىسيردالل ىلوأ ناكو ,ةضفلا نم ةمخض ةرك ىلع ملاعلل ىربك ةطيرخ هل مسرو

 ةيوغللا مولعلا لظتو .ىنامرون مكاحل ال هرصع ىف ىبرع مكاحل ةعيدبلا ةيفارغجلا لامعألا

 نم ارارف ةيلقص اوحراب ارابك امالعأ ءاملع نأ ريغ .ىنامرونلا دهعلا ىف ةطشان ةيمالسالاو

 وبلا تبا هذاتسا .نع لمح اهيلإو ةرهاقلا ليزن ىلقصلا عاطقلا نبا لثم ىنامرونلا ملظلا

 نبا لثمو .ةيردنكسالا ليزن تاءارقلا ةيئادخا ماحفلا نبا لثمو ءىرهوجلل حاحصلا مجعم

 ىرزاملا ريبكلا ظفاحلاو هيقفلا مامإلا لثمو ماشلاب ةامح ليزن ميركلا نآرقلا رسفم رفظ

 .ةيدهملاو ناوريقلا ليزن .

 يا خاطقلا هنأ اك لكسز ةيلكلا تسلل ىبأ ىنب دهع ىف ةيلقصب رعشلا نر

 هب طقس باتكلا نأ ريغ .« ةريزجل ءارعش نم راتخملا ىف ةريطنخلا ةهردلا» : : هياتك ف ارعاش ع #١

 فاضأو ءارعاش نيعبرأو ةعبسل مجارت ةديرخلا ىف دامعلا هنع لقنو ءانلصي ملف نمزلا دي نم

 نورشب نبا باتك نم اًرعاش رشع ىنثا مهيلإ فاضأ اك ءرشبلا ىبأ ني ىبونلبلا مهيلإ
 فلتخم ىف ةيلقص ءارعش مظنو .«رصعلا لهأ لضافأل رتنلاو مظنلا نم راتخملا» :ىودهملا

 دقو .هئارعش مهأل ضرغ لك ىف ةمجرتلا عم الصفم كلذ تضرعو .ىبرعلا رعشلا ضارغأ
 فصولا ىفو ىبوطلا نسحلا ىبأل رخفلا ىفو 711 لزغلا ىفو طايخلا نبال حيدملا ىف تمجرت

 عجفتلا ىفو ظعولاو دهزلا ىف مهريغلو ىسيع نب دمحمل ءاثرلا ىفو ىبوطلا نب هقا دبع ىبأل
 .ةعئارلا هراعشاو سيدمحح نبالو ةعوللاو نينحلاو

 لئاسرو تاماقم نم اهباتكل اب مجارتلا بتك هيونت لديو ,ةيلقصب هباتكو رثنلا نع تئدحتو

 | هتمجرت ىف نورشب نبا ظفتحاو ءاهعاضأ نمزلا نأ ريغ ,ةميق لامعأب اهيف تيظح اهنأ ىلع

 -.. اهباتك نم نيبتاكل تمجرتو ءاهيلع قيلعتلا عم اهتضرعو ةيصخشلا مهلئاسر ضعبب اهئارعشل

 ةيلقصل ىردنكسإلا ليقالق نبا ةرايز نع اقحلم تفضأو .رفظ نباو غابصلا نبا امه نيعدبملا
 ظ ظ .كانه هراعشأو





 رادلاب ةعوبطم فلؤملل بتك

 ةينارقلا تاساردلا ىف
 راصق روسو نمحرلا ةروس ©

 ةساردو ص رع

 تاحفص 1٠ ؛ ةثلاثلا ةعبطلا

 ىبرعلا بدأآلا خيرات ف

 ىلهاجلا رصعلا ©
 م15 يع ةقوارلا ةعبطلا

 ىمالسإلا رصعلا ©

 ةحفص 73١[ ةرشع ةيناثلا ةعبطلا

 لوألا ىسابعلا رصعلا ©
 ينس 3/5 شع ةيداخلا ةعبطلا

 ىناثلا ىسابعلا رصعلا ©
 عم ف1 ةيباشلا ةعطلا

 00 تارامإلاو لودلا رصع ©

 ناريإ-قارعلا-ةيب رعلا ةريزجلا
 ةحفص 744 ةثلاثلا ةعبطلا ظ

 تارامإلاو لودلا رصع ©
 ْ ماشلا ٠

 ةحفص ؟ 057 ةيناثلا ةعبطلا

 ظ تارامإلاو لودلا رصع ©

 رصم
 ةحفص 0٠٠ ةيناثلا ةعبطلا

 تارامإلاو لودلا رصع ©
 سلدنألا

 ةحفص 00١7 ىلوألا ةعبطلا

 ةيبدألا تاساردلا ةبتكم ىف

 ىبرعلا رعشلا ىف هبهاذمو نفلا ©
 ةحفص 075 ةرشع ةيداحلا ةعبطلا

 ىبرعلا رثتلا ىف هبهاذمو نفلا ©

 ةحفص 4٠٠ ةرشع ةيداحلا ةعبطلا

 ' ىومألا رعشلا ىف ديدجتلاو روطتلا ©
 ةحفص 1٠ ةعساتلا ةعبطلا

 رصاعملا ىبرعلا رعشلا ىف تاسارد ©
 ةحفص ؟195؟ ةنئماثلا ةعبطلا

 ثيدحلا رصعلا رعاش ىقوش ©
 ةحفص 581 ةرشع ةثلاثلا ةعبطلا

 رصم ىف رصاعملا ىبرعلا بدألا ©

 تاحفص ٠48 ةعسأاتلا ةعبطلا

 ثيدحلا رعشلا دئار ىدورابلا ©

 ةكفح 777 ةيمانملا ةعبطلا

 رصعل ةكمو ةنيدملا ىف ءانغلاو رعشلا ©

 ةيمأ ىنب
 ةحفص 71 ةعبارلا ةعبطلا

 :ىبدألا ثحبلا 8

 هرداصم-هلوصأ-هجهانم -هتعيبط
 ةحفص ؟ا/8 ةسداسلا ةعبطلا

 - روصقٌعلا رم ىلع ةيبعشلا هعباوطو رعشلا ©
 ةحفص ١05 ةيناثلا ةعبطلا

 ةغللاو رغشلاو ثارثلا ىف ©

 ةحفص ؟/7 ىلوألا ةعبطلا

 ةيدقنلا تاساردلا ىف
 ىبدألا دقنلا ىف ©

 ةحفص ١6٠ ةعباسلا ةعبطلا 1

 هدقنو رعشلا ىف لوصف ©
 ةحفص 714 ةثلاثلا ةعبطلا

 ةيوغللاو ةيغالبلا تاساردلا ىف

 1 خيراتو روطت :ةغالبلا ©

 ةحفص ؟١  ةنماثلا ةعبطلا

 00 ةيوحنلا سرادملا ©

 ةحفص ؟ا/7 ةسداسلا ةعبطلا



 ؤ وحتلا ديدجت ©
 ةحفص 74 ةثلاثلا بطلا

 اًثيدحو اًيدق ىميلعتلا وحنلا ريسيت ©
 هديدجت جهن عم

 تاحفص +٠١ ىلوألا ةعبطلا

 ةيوغل تاريسيت ©

 . ةخفص ٠7٠١ ىلوألا ةعبطلا

 ىبرعلا ركفلا غباون ةعومجم ىف ٠
 نوديز نبا ©

 .ةحفص ١١14 ةرشع ةيناثلا ةعبطلا

 ىبرعلا بدألا نونف ةعومجي ىف
 ةاحنلا ىلع درلا باتك © تلا

 ةحفص ١65 ةثلاثلا ةعبطلا ةحفص ١١؟ ةعبارلا ةعبطلا
 ةماقأم لا ©

 ريسلاو ىزاغملا راصتخا ىف رردلا © تاحفص ١٠م ةسماخلا ةعبطلا

 ريلا ديع نبال 2. دقنلا ©

 ةحفص “653 ةثلاثلا ةعبطلا ةحفص ١١7 ةسماخلا ةعبطلا

 «أرقا» ةلسلس ىف

 : ةيناثلا ةعبطلا )١( ىعم ٠ ] ةسماخلا ةعيطلا داقعلا ©

 : ىلوألا ةعبطلا (؟) ىعم © ىبرعلا رعشلا ىف ةلوطبلا ©
 " ةتلاثلا ةعبطلا ١ رصم ىف ةهاكفلا © يناثلا ةعبطلا

 ةيصخشلا ةمجرتلا ©

 ةحفص ١١14 ةعيارلا ةعبطلا

 ] تالحرلا ©
 ةحفص +١7 ةعبارلا ةعبطلا

 ققحملا ثارثلا ىف

 ديعس نبال برغملا ىلح ىف برغملا ©
 ةحفص 41+ ةثلاثلا ةعبطلا - لوألا ءزجلا

 ةحفص 01/١ ةثلاثلا ةعبطلا - ىناثلا ءزجلا

 دهاجم نبال تاءارقلا ىف ةعبسلا باتك ©

 ةحفص ا/44 ةثلاثلا ةعبطلا



 1 ا ا 5 ةمدقم

 1 ... ايبيل - لوألا مسقلا

 لااا 1 1 2 12 2 2 2 ة 28 خيراتلاو ةيفارغجلا :لوألا لصفلا

 11 ا ا 1 01122 ا ا ا وو لعل ميدقلا خي دراتلا - ؟

 0 ىرجهلا سماخلا نرقلا فصتنم ىلإ ىبرعلا حتفلا نم - “

 7517 .................«... ىرجطلا رشاعلا نرقلا فصتنم ىلإ ةيبارعألا ةرجطلا نم - 5

 ا نامثعلا دهعلا ىف - ه

 ا ا 0 ا م كس املا .. ىبيللا عمتجملا :ىناثلا لصفلا
 8 ا ل ع 2 ا ناكسلا رصاتع - ١

 00020 بببببد ااا ااا ةشيعملا - "

 0 .. نيدلا - ”

 91 ملا 000000 ةعيشلاو ةيضابإلا .-

 91 يي ةيضايإلا 1)

 0600 0 ل مم ا ةيديبعلا ةوعدلا :ةعيشلا (ب)

 ا 000000 فوصتلاو دهزلا - 6

 ع ووو و ممم مو ومهم هوم م وفم مم ممم ووو همم ممم همومهم ممم فم مم ممم و ممم هوم معمق ةفاقثلا : ثلاثلا لصفلا

 ا 0 ا .ةيملعلا ةكرحلا - ١

 ا مالسالل نورشانو نوحتاف (أ)
 "111 ا ا و ا ا ا ا ا بيتاتكلا (ب)

 000 دجاسملا (ج)

 0 نودفاولاو ملعلا بلط ى ةلحرلا (د)
 11 ا سرادملا (ه)

 1 و اياوزلا (و)

 0 ا يي ةيملعلا ةكرحلا ىف دوم (ز)

 “هم 2101011011101 ضورعلاو وحنلاو ةغللا مولع - لئاوألا مولع - ؟

 11 ا لئاوألا مولع (1)

 ا ل ا ضو رعلاو وحنلاو ةغللا مولع (ب)
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 0006 مالكلاو هقفلاو ثيدحلاو ريسفتلاو تاءارقلا مولع ب

 ةووونونونو دعو ووو ووو دودو ووو موج و وو هم معمم مم مو م ةومو هوو هو سووو خيراتلا 0 ْغ

 ك5 رثنلاو رعشلا :عبارلا لصفلا
 20م هاما عامل هزل لا هع أ و اعط أ أ اهدا أ أ ع وأ غ عاهل عاق غ4 ع عاعيما أ أايبيل برعت -- ١

 000 ءارعشلاو رعشلا طاشن - ؟
 11 ا قحسإ نب ليلخ

 51010100 ةيققلا ةلوفلا رضع قءكازهقلا تنال
 د ا كالا او عا ع مام عمم ناعوت ىضايإلا حون نب حتف (1)

 ةللم رم ممم موو وو ووو ووو ووووومم م مو ءءء ممم ممم ءءوعم ايندلا ىلا نبا (ب)

 ةوروووو وول موو ووو ووو ومو وون ووم ملء ونوم وهم ممومموو رمعم نبا (حج)

 11111 نامثعلا دهعلا ىف ءارعشلا - ؛
 5271711 ىسلبارطلا لولهبلا (أ)
 ا ا مئادلا دبع نب دمحأ (ب)

 ل

 هوو ودو ودوام ممم ممم م معو و م م موو لآ - 0

 ووو ووو سنئوت - ناثلا مسقلا

 1000 ا خيراتلاو ةيفارغجلا :لوألا لصفلا
 ١ | ٠ وأ -

 - هةموو ةيك

 و

 0و ووو ووو ووو ومعلوم ووو ووو وهو م موو ميدقل ح ,اتل

 2غ 0 ةيبلغألا ةلودلا - ةالولا ةيقب - حتفلا - '"

 2/1100 01 ز ]1 ز]ز]ز]ز 0 حتفلا (أ)
 1 ا ا م لاما ولا 1 ةالولا ةيقب (ب)

 155 00 ةيبلغألا ةلودلا (ج)

 ةيبارعألا ةرجهلا - ةيجابنصلا ةلودلا - ةيديبعلا ةلودلا - :

 ا ا دج ةيطسلا ةلودلا 1

 11717111111 ز ز ز]زؤز]ةؤ]|ؤ]ؤ]|]|]>1]1]1]1 151 1 ةسحاففلا ةلودلا يآ

 #23” 00 ةيبارعألا ةرجطلا (ج)
 ل ةيصفحلا ةلودلا - نيدحوملا ةلود - 6

 00 نيدحوملا ةلود 60

 0007 ةيصفحلا ةلودلا (ب)
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 ةحفصلا

 120 ا ا ةشيعملا - "

 ١ ةأرملا - ظ2ظ0111 سيلملاو معطملا - هفرلا ص
 ل سبلملاو معطملا - هفرلا ()

 001005 ...... دايعألا (يب)

 1012 ا ا ع و وعح 3ذ353757# 9 همم ممم همم ممم ممم ممم مم قف ىقيسوملا (ج)

 ا 00110 ةأرللا ةناكف (50)
 18/1 ع ا وطار ع ومع هج ذاع ا ل 0ع واما باعلا  نيدلا - ع

 0 . فوصتلاو دهزلا - ©

 ا 22 ةفاقثلا : ثلاثلا لصفلا
 ان اكك يسع ا ةيلعلا ةك را ب

 1101 ا د وماعس قواف اع نيف "1 ا

 0 ل ةيملعلا ةأشنلا (يب)

 - ةنوتيزلاو ةبقع ةعماج - دجاسملا - بيتاتكلا :ملعلا رود (ج)
 1 ومس ال .سسوادملا تااباوزب | ك ةيكمل | تيب

 0100 0 0 5786 0 تابتكملا (د)
 00ااااا11 1 0 ]11 1 30*22 لئاوألا مولع - ؟

 000000001 ز ] ز ]1 دقنلاو ةغالبلاو وحنلاو ةغللا مولع -
 اب 2505 0 هقفلاو ثيدحلاو ريسفتلاو تاءارقلا مولع - :
 05 030 2120000 1-0001 ل خيراتلا - 6م

 0 ااا 1 1 1 1 1 1 00 ا ءارعشلاو رعشلا طاشن :عبارلا لصفلا
 0 ا و ا دبل ل نب .. ىسنوتلا رطقلا برعت - ١
 00 0 000000-بببد 10100700000 ءارعشلا ةرثك - ؟
 0 0 2ظ*ش”7 7 00000 ءارعشلاو رعشلا ضارغأ - “”

 كيف ل لا اسما 0 ا حيدملا ءارعش
 11 خه م ا ا طولا اوك اوم عاق ا عانو ىدايالا دمحم نب ىلع

 000000 200 ىناوريقلا مساقلا نب ميهاربإ قيقرلا بتاكلا
 0000 يشق
 0 1010100 ىسوسلا بارتلا
 ا ة رع نا
 0 ا .ناجتلا هللا دبع
 ا اولا يو سطو ىسقافصلا بارغلا ىلع
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 ةيوبنلا حئادملا ءارعش - ه
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